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ПРОТОКОЛ
№1
за дейността на комисия, назначена със Заповед № 1421/08.10.2019 г. на в.и.д
Кмет на Община Ихтиман – Даниела Георгиева Митева – зам. кмет на община
Ихтиман, съгласно Решение № 658/20.09.2019 г. на ОбС Ихтиман за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на
строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на
уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, открита с Решение
№ 1314/13.09.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с
уникален номер 00140-2019-0007.
Днес, 08.10.2019 год. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, комисия в състав:
1. Председател: 1. Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
3. инж. Петър Добрев – гл. инженер
и резерви:
4. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ
5. Даниел Грънчаров – юрисконсулт
се събра в изпълнение на Заповед № 1421/08.10.2019 г. на в.и.д Кмет на Община
Ихтиман – Даниела Георгиева Митева – зам. кмет на община Ихтиман, съгласно
Решение № 658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиман за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при
изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр.
Ихтиман, община Ихтиман“, открита с Решение № 1314/13.09.2019 г., публикувана в
Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00140-2019-0007.
Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения.
Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол,
съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
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Председателят на комисията уведоми членовете й, че в определения от възложителя
срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка, до 17:00 часа на
07.10.2019 г. са постъпили 12 (дванадесет) оферти, съгласно представения Протокол по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което оповести участниците, съгласно Регистъра на
получените оферти, а именно:
Участник № 1 - „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-207 от
20.09.2019г. – 09.03 ч.
Участник № 2 – „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД с опаковка вх.
№ 70.00-222 от 02.10.2019г. – 11.32 ч.
Участник № 3 – „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-226 от
04.10.2019г. – 13.11 ч.
Участник № 4 - „КАРГО - ТИМ“ ООД с опаковка вх. № 70.00-227 от
07.10.2019г. – 09.50 ч.
Участник № 5 – „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-228 от
07.10.2019г. – 10.39 ч.
Участник № 6 – „МИНЕРВА - КЛ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-229 от
07.10.2019г. – 10.41 ч.
Участник № 7 - „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-230 от
07.10.2019г. – 10.59 ч.
Участник № 8 – „ИКАР КОНСУЛТ“ АД с опаковка вх. № 70.00-231 от
07.10.2019г. – 11.00 ч.
Участник № 9 – „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с опаковка вх. № 70.00-232 от
07.10.2019г. – 11.58 ч.
Участник № 10 - „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-233
от 07.10.2019г. – 11.59 ч.
Участник № 11 – „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД с опаковка вх. № 70.00-234 от
07.10.2019г. – 13.30 ч.
Участник № 12 – „СРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД с опаковка вх. № 70.00-235
от 07.10.2019г. – 15.27 ч.
След запознаване със регистъра с постъпилите оферти, всеки член на комисията
подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници в процедурата
или техни упълномощени представители. Други лица от кръга на правните субекти, на
които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при
провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи
офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат представители
на днешното заседание на комисията.
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I. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. Участник № 1 - „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
2. Участник № 2 – „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
3.Участник № 3 – „ВЕДИПЕМА“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
4. Участник № 4 - „КАРГО - ТИМ“ ООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
5. Участник № 5 - „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
6. Участник № 6 - „МИНЕРВА - КЛ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
7. Участник № 7 - „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
8. Участник № 8 - „ИКАР КОНСУЛТ“ АД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
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документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
9. Участник № 9 - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Комисията констатира, че участникът е представил своята офертав запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
10. Участник № 10 - „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
11. Участник № 11 - „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
12. Участник № 12 - „СРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД
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Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 4 от ППЗОП.
С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи,
като комисията взе решение да продължи своята работа на закрито заседание на
31.10.2019 г. от 10:00 часа, в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“
№ 123, Сградата на Общинска администрация Ихтиман – втори етаж, в което да
пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично
състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от
възложителя условия.

*******************************************
В закритото заседание започнало на 31.10.2019 г. от 10:00 часа в Община
Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, Сградата на Общинска
администрация Ихтиман – втори етаж, Председателят на комисията запозна членовете
й с изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за
участие в настоящата процедура, след което Комисията пристъпи към разглеждане по
същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за
съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:
ІI. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с
критериите за подбор, поставени от възложителя
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, представени с офертите.
В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от
ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
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При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в
настоящия протокол.
За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на
комисията наличието и редовността на представените документи, при което
резултатите от проверката са, както следва:
КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
1. Участник № 1 - „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи,
комисията установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Васил Иванов Йорданов – управител и Благодатка Иванова
Йорданова - едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно
извършената справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Вписани са необходимите административни данни за участника „Астра
Консулт“ ЕООД, индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за
контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че не е микро-,
малко или средно предприятие. Декларирал е, че може да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във
всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в процедурата
заедно с други икономически оператори. Попълнени са данни за
представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е
самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на
основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в
документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на
участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси.
Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно
българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната
информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното
състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за
отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел
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от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез
даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от
страна на участника, следва да се представи и относимата информация
изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в
които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя.
Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да
отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов
ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните
полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
2.1.В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е описал
кои са тези основания.

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
3.1.В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
- В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, посочен е и
линк. Участикът не е посочил, че притежава валиден лиценз за извършване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството (параграф 128 от Преходни и
заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ) или валидно Удостоверение за
извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от
началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК),
съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба № РД-02-20-25 от
03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица
регистрирани на територията на Република България. Участникът, следва да
декларира съответствие с изискването, като посочи в Част IV, раздел А, т. 1)
от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа.
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3.2. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а) от
ЕЕДОП, участникът е посочил неговиятг общ годишен оборот за броя
финансови години. Възложителят не е изискал попълването на тази част от
ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
-

В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, както и уеб
адрес на застрахователя. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.

3.3. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 1б) от
ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на извършени услуги идентични или
сходни с предмета и обема на поръчката. Възложителят не е изискал
попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
3.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, дата на издаване, срок на валидност и обхват на сертификата.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на
възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
-

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за внедрена система за управление на
околнота среда. Възложителят не е изискал попълването на тази част от
ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.

3.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
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2. Участник № 2 – „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител. Комисията
констатира, че на представеният оптичен носител се съдържа и Техническото
предложение на участника. ЕЕДОП е цифрово подписан от Кънчо Стойков
Паскалев – управителя на дружеството и съдружник в същото. Представения
еЕЕДОП НЕ е подписан електронно от другия съдружник на дружеството –
Галина Георгиева Паскалева. Вписани са необходимите административни данни
за участника „Лайф Енерджи“ ООД, индетификационен номер по ДДС,
пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е
посочил, че е малко предприятие. Не е декларирал, че може да представи
удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във
всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в процедурата
заедно с други икономически оператори. Попълнени са данни за
представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е
самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
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представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
2.1.В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е описал
кои са тези основания.

3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
3.1.В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
3.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0795/15.01.2019 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
15.01.2024г., както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
3.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
3.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, дата на издаване, срок на валидност, обхват
на сертификата, както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е
изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
3.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
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РЕШИ:
Участникът „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
3. Участник № 3 – „ВЕДИПЕМА“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Мая Петкова Алексиева – управител и едноличен собственик на
капитала на дружеството, съгласно извършената справка в Търговския регистър
към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите административни данни
за участника „Ведипема“ ЕООД, индетификационен номер по ДДС, пощенски
адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че е
микро-предприятие. Декларирал е, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия участника.
Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на
основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в
документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на
участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси.
Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно
българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната
информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно личното
състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за
отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния раздел
от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез
даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от
страна на участника, следва да се представи и относимата информация
изискана от възложителя, както и да се посочат националните бази данни, в
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които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят такава информация на възложителя.
Предвид изложеното на участника следва да бъде дадена възможност да
отстрани тази непълнота на представената информация, като представи нов
ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните
полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка и е описал кои са тези
основания.

4. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на ЕЕДОП
не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само, ако
възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
5. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че е
вписан под № РК-0397/26.02.2015 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до 26.02.2020г., както и
уеб адрес на органа издал документа. Комисията извърши проверка на
представената
информация
в
интернет
страницата
на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения
критерий за подбор.
6. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, както номер, валидност и уеб адрес на същата.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на
възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
7. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че може
да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, органа издал сертификата, дата на издаване, срок на валидност,
обхват на сертификата, както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е
изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
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8. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „ВЕДИПЕМА“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи
допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена информация във
връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
4. Участник № 4 - „КАРГО - ТИМ“ ООД
При извършената проверка на представените от участника документи,
комисията установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой оптичен носител, който съдържа опис на
представените документи, Техническо предложение за изпълнение на поръчката
и ЕЕДОП. Приложения ЕЕДОП, който се съдържа на оптичния носител е
цифрово подписан от Ина Филипова Пандурова – управителя на дружеството и
съдружник в същото. Представения еЕЕДОП НЕ е подписан електронно от
другия съдружник на дружеството – Николай Николов Пандуров. Вписани са
необходимите административни данни за участника „Карго - Тим“ ООД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и
електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. Декларирал е, че може да представи удостоверение за плащането
на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи
на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия участника.
Посочено е, че дружеството няма да ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор. В част II, раздел Г участника не е
отговорил на въпроса възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
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изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0180/08.04.2019 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
08.04.2024 г., както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а) и т. 2а) от
ЕЕДОП, участникът е посочил неговиятг общ годишен оборот за броя
финансови години. Възложителят не е изискал попълването на тази част от
ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
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-

В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, както и уеб
адрес на застрахователя. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.

4.4. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 1б) от
ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на извършени услуги идентични или
сходни с предмета и обема на поръчката. Възложителят не е изискал
попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
4.5. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 3) от
ЕЕДОП, участникът е посочил технически съоръжения и мерки за
гарантиране на качество, както и съоръженията за проучване и изследване.
Възложителят не е изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на
което не я взема предвид.
4.6. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 7) от
ЕЕДОП, участникът е описъл мерки за управление на околната среда.
Възложителят не е изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на
което не я взема предвид.
4.7. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 9) от
ЕЕДОП, участникът е описъл инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, което ще бъде на негово разположение при изпълнение на
договора. Възложителят не е изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с
оглед на което не я взема предвид.
4.8. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, дата на издаване, срок на валидност и обхват на сертификата.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на
възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.9.В част VI на ЕЕДОП участникът не е декларирал за кои части, раздели и
точки от еЕЕДОП, дава съгласие за достъп до документите от страна на
възложителя на представената в ЕЕДОП информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
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Участникът „КАРГО - ТИМ“ ООД в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване
на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представи
допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена информация във
връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
5. Участник № 5 - „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Марин Кирилов Младенов – управител и едноличен собственик
на капитала на дружеството, съгласно извършената справка в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите
административни данни за участника „Кима Консулт“ ЕООД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон
и електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. НЕ е декларирал е, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във
всяка държава членка. Декларирано е, че участникът не участва в
процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са данни за
представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е
самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се
ползва капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на
основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в
документацията за обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна
на участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП
въпроси. Липсва посочване на националната база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно
българското законодателство, са длъжни да предоставят съответната
информация. Съгласно изискванията на ЗОП, информацията относно
личното състояние на участниците т.е. деклариране липсата на основания за
отстраняване, следва да бъде представена чрез попълване на съответния
раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Освен формалното
деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и „НЕ“ на съдържащите се в
ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се представи и
относимата информация изискана от възложителя, както и да се посочат
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
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информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да
бъде дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената
информация, като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да
бъде попълнена в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към
съответното обстоятелство, представляващо основание за задължително
отстраняване или такова за незадължително отстраняване посочено от
възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
a. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“
на ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се
попълва само, ако възложителя не изисква попълване на останалите
раздели в част IV, а настоящият случай не е такъв.
b. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е
декларирал, че е вписан под № РК-0180/08.04.2019 г., удостовренение
издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор. Посочен е срок на
валидност на удостоверението до 08.04.2024 г., както и уеб адрес на
органа издал документа. Комисията извърши проверка на
представената
информация
в
интернет
страницата
на
www.dnsk.mrrb.government.bg
и
установи
съответствие
на
декларираната от участника информация. Комисията счита, че
участникът е изпълнил минималното изискване на възложителя,
поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
c. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а) и
т. 2а) от ЕЕДОП, участникът е посочил неговиятг общ годишен
оборот за броя финансови години. Възложителят не е изискал
попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема
предвид.
-

В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, както и уеб
адрес на застрахователя. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
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- В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 1б) от
ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на извършени услуги идентични или
сходни с предмета и обема на поръчката. Възложителят не е изискал
попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
-

В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 6) от
ЕЕДОП, участникът е посочил образователна и професионална
квалификация на екипа, който ще е ангажиран с изпълнението на
обществената поръчка. Възложителят не е изискал попълването на тази част
от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.

-

В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 8) от
ЕЕДОП, участникът е посочил средната годишна численост на състава.
Възложителят не е изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на
което не я взема предвид.

-

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, дата на издаване, срок на валидност и обхват на сертификата.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на
възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.

-

В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.

С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
6. Участник № 6 - „МИНЕРВА - КЛ“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой оптичен носител, който съдържа опис на
представените документи, Техническо предложение за изпълнение на поръчката
и ЕЕДОП. Приложения ЕЕДОП, който се съдържа на оптичния носител НЕ Е
цифрово подписан от Любка Петкова Любенова - Вашкова – управител и
едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно извършената
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справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Вписани са
необходимите административни данни за участника „Минерва - КЛ“ ЕООД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и
електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващия участника.
Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.

4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
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4.1.В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0676/27.01.2017 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Не е посочен е срок на валидност на удостоверението.
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет
страницата на www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на
декларираната от участника информация. Комисията счита, че участникът е
изпълнил минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „МИНЕРВА - КЛ“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
7. Участник № 7 - „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
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При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Иван Владимиров Танкишев – управител и едноличен собственик
на капитала на дружеството, съгласно извършената справка в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите
административни данни за участника „Ивт Консулт“ ЕООД, индетификационен
номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес.
Участникът е посочил, че е микро-предприятие. Не е декларирал, че може да
представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и
данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или
възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до
национална база данни във всяка държава членка. Декларирано е, че участникът
не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са
данни за представляващия участника. Посочено е, че участието на дружеството е
самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
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съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1.В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0724/05.07.2017 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
05.07.2022 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
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представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
8. Участник № 8 - „ИКАР КОНСУЛТ“ АД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от всички задължени лица по чл. 40 от ППЗОП. Вписани са
необходимите административни данни за участника „Икар Консулт“ АД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и
електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващите участника.
Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
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3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1.В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0649/01.09.2016 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
01.09.2021 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
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Участникът „ИКАР КОНСУЛТ“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
9. Участник № 9 - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, който НЕ Е
цифрово подписан от представителя и съвета на директорите на дружеството.
Вписани са необходимите административни данни за участника „Риск
Инженеринг“ АД, индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за
контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко
или средно предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение
за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващите участника.
Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор.
2. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
3. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
3.1.В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0245/05.06.2019 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
05.06.2024 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
3.2. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
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същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
3.3. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
3.4. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
10. Участник № 10 - „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Владимир Константинов Крахтов – управител и Константин
Любенов Крахтов - едноличен собственик на капитала на дружеството, съгласно
извършената справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Комисията констатира, че на представеният оптичен носител се съдържа и
Програма за изпълнение на дейностите. Вписани са необходимите
административни данни за участника „Стройконтрол КК“ ЕООД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и
електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващите участника.
Посочено е, че дружеството няма да ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор. В част II, раздел Г участника Не е
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отговорил на въпроса възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0133/14.03.2019 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
14.03.2024 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
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www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3.В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, както и номер и валидност на
същата. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване
на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.4. Участникът е попълнил т. 4 от част IV, раздел В „Технически и
професионални способности“. Възложителят не е изискал попълването на
тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
4.5.В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 7) от
ЕЕДОП, участникът е описъл мерки за управление на околната среда.
Възложителят не е изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на
което не я взема предвид.
4.6. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата.
Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното изискване на
възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
4.7.В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за екологично управление. Възложителят не е
изискал попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема
предвид.
4.8. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
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11. Участник № 11 - „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от всички задължени лица по чл. 40 от ППЗОП, съгласно извършената
справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Вписани са
необходимите административни данни за участника „Пловдивинвест“ АД,
индетификационен номер по ДДС, пощенски адрес, лице за контакт, телефон и
електронен адрес. Участникът е посочил, че е микро-, малко или средно
предприятие. Не е декларирал, че може да представи удостоверение за
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която
ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението
чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка.
Декларирано е, че участникът не участва в процедурата заедно с други
икономически оператори. Попълнени са данни за представляващите участника.
Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват
подизпълнители, както и че няма да се ползва капацитета на трети лица за
изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
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3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0126/14.03.2019 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
14.03.2024 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, номер и валидност на същата, както
и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.4. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 1б) от
ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на извършени услуги идентични или
сходни с предмета и обема на поръчката. Възложителят не е изискал
попълването на тази част от ЕЕДОП, с оглед на което не я взема предвид.
4.5. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ т. 6) от
ЕЕДОП, участникът е попълнил информация, която Възложителят не е
изискал, с оглед на което не я взема предвид.
4.6. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
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изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.7. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.
12. Участник № 12 - „СРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД
При извършената проверка на представените от участника документи, комисията
установи следното:
1. Участникът е представил 1 /един/ брой ЕЕДОП на оптичен носител, цифрово
подписан от Валя Николова Димитрова – управител и едноличен собственик на
капитала на дружеството, съгласно извършената справка в Търговския регистър
към Агенция по вписванията. Вписани са необходимите административни данни
за участника „Строй Тех Надзор“ ЕООД, индетификационен номер по ДДС,
пощенски адрес, лице за контакт, телефон и електронен адрес. Участникът е
посочил, че е микро-, малко или средно предприятие. Не е декларирал, че може
да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и
данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или
възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до
национална база данни във всяка държава членка. Декларирано е, че участникът
не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Попълнени са
данни за представляващите участника. Посочено е, че участието на дружеството
е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, както и че няма да се ползва
капацитета на трети лица за изпълнение на критериите за подбор.
2. Съгласно представената информация в ЕЕДОП, по отношение липсата на
основание за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания
за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за
обществената поръчка, комисията отбелязва, че от страна на участника са
дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. Липсва
посочване на националната база данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства или компетентни органи, които съгласно българското
законодателство, са длъжни да предоставят съответната информация. Съгласно
изискванията на ЗОП, информацията относно личното състояние на участниците
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т.е. деклариране липсата на основания за отстраняване, следва да бъде
представена чрез попълване на съответния раздел от ЕЕДОП, съгласно чл. 67,
ал. 1 от ЗОП. Освен формалното деклариране, чрез даване на отговори „ДА“ и
„НЕ“ на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси от страна на участника, следва да се
представи и относимата информация изискана от възложителя, както и да се
посочат националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят такава
информация на възложителя. Предвид изложеното на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани тази непълнота на представената информация,
като представи нов ЕЕДОП. Липсващата информация следва да бъде попълнена
в съответните полета на ЕЕДОП, отнасяща се към съответното обстоятелство,
представляващо основание за задължително отстраняване или такова за
незадължително отстраняване посочено от възложителя.
3. В част III, раздел Г на ЕЕДОП участникът е отбелязъл, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка и е
описал кои са тези основания.
4. По отношение преценка за покриване на критериите за подбор комисията
констатира:
4.1. В Част IV, раздел α „Общо указание за всички критерии за подбор“ на
ЕЕДОП не следва да бъде маркирано поле, тъй като същото се попълва само,
ако възложителя не изисква попълване на останалите раздели в част IV, а
настоящият случай не е такъв.
4.2. В Част IV, раздел А „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че
е вписан под № РК-0659/07.10.2016 г., удостовренение издадено от ДНСК за
извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор. Посочен е срок на валидност на удостоверението до
07.10.2021 г. както и уеб адрес на органа издал документа. Комисията
извърши проверка на представената информация в интернет страницата на
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната от
участника информация. Комисията счита, че участникът е изпълнил
минималното изискване на възложителя, поради което отговаря на
заложения критерий за подбор.
4.3. В част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5) от ЕЕДОП,
участникът е посочил застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, издател, номер и валидност на същата, както
и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
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4.4. В част IV, раздел Г от ЕЕДОП, участникът е отбелязал с отговор „Да“, че
може да представи сертификат за управление на качеството. Посочил е № на
сертификата, издал сертификата, срок на валидност, обхват на сертификата,
както и уеб адрес. Комисията счита, че участникът е изпълнил минималното
изискване на възложителя, поради което отговаря на заложения критерий за
подбор.
4.5. В част VI на ЕЕДОП участникът е декларирал съгласие за достъп до
документите от страна на възложителя на представената в ЕЕДОП
информация.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно
РЕШИ:
Участникът „СРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да
представи допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена
информация във връзка с констатираната липса или несъответствие на информацията.

С разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за
подбор на участниците, в 12:30 часа приключи настоящото заседание на комисията.
С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
комисията единодушно реши:
Участниците „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД,
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД, „КАРГО - ТИМ“ ООД, „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД,
„МИНЕРВА - КЛ“ ЕООД, „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, „РИСК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и
„СРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да представят
допълнително нов ЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена информация във
връзка с констатираните липси или несъответствия на информацията.
Допълнителните документи следва да бъдат представени в запечатан плик в
Деловодството на Община Ихтиман, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол. Върху плика се посочват наименованието на участника, адрес за
кореспонденция и телефон, факс и/или е-mail, наименование на поръчката и надпис
„Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“.

ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящия протокол ще бъде изпратен до
участниците с придружително писмо, подписано от председателя на комисията, в деня
на публикуването му в профила на купувача.
Председателят определи следващото заседание на комисията да се проведе след
изтичане на пете работни дни от получаване на протокола от участниците.
Протоколът е изготвен и подписан от председателят на комисията и от нейните
членовете на 05.12.2019 г.

Председател:……………П*………………..
Иво Тодоров – правоспособен юрист
Членове:
1. …………… П*………………………..
Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
2. ……………… П*……………………
Инж. Петър Добрев – гл. инженер

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

