
 

СО – Р А Й О Н   К Р А С Н О  С Е Л О 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство, частично пристрояване 

и надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата сграда на ДГ № 124, находяща се в 

УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. София“ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Преустройство, частично 

пристрояване и надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата 

сграда на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на 

гр. София“, открита с Решение № РКС18-РД-93-12 от 22.06.2018 г. на Възложителя 

 

 

 

Днес, 18.09.2018 г. в заседателна зала №209, находяща се на втория етаж в 

административната сграда на Район Красно село, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 124, 

се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РКС18-РД-09-418/31.07.2018 

г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), с предмет: „Преустройство, частично пристрояване и надстрояване, 

реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата сграда на ДГ № 124, 

находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. 

София“, открита с Решение № РКС18-РД-93-12 от 22.06.2018 г. на Кмета на Район Красно 

село. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 

 

Председател:  инж. Веска Савова – Главен инженер на Район Красно село. 

 

Членове:       
 

1. Марияна Хънтева – Началник отдел „ПИО и ЧР“ в администрацията на Район 

Красно село; 

2. Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт на Район Красно село; 

3. инж. Илияна Цановска – Началник отдел „УТКР“ в администрацията на Район 

Красно село; 

4. Мария Недялкова – външен експерт с професионална квалификация: магистър по 

право; 

5. инж. Мина Йоргова - Началник отдел „КСБЕ“ в администрацията на Район Красно 

село; 

6. инж. Калина Петрова – старши експерт „Благоустройство“ в администрацията на 

Район Красно село. 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни 

членове не присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ 

заседание.  

 

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 

спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
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Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете ѝ със 

следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 

Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1, започнат на 

31.07.2018 г. и обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 

процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, 

утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район 

Красно село - СО са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за 

участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-

ите от чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно 

е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на 

първоначалното им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на подавана на 

допълнително представените 

документи 

1. 
„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД,  

гр. Петрич, ул. „България“ №75  

№ РКС18-РД-93-12/11/ 

от 17.09.2018 г. 

2. 
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Карамфил“ №50 

№ РКС18-РД-93-12/12/ 

от 17.09.2018 г. 

3. 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, 

Гр. София, бул. „България“ №73, вх. „Б“, ет. 

2, ап. Б6/208 

№ РКС18-РД-93-12/10/ 

от 14.09.2018 г. 

4. 

КОНСОРЦИУМ „ОДЗ-СО“,  

гр. Кюстендил, ул. „Александър 

Стамболийски“ №51А 

№ РКС18-РД-93-12/13/  

от 17.09.2018 г.  

5. 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД  

Гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №16, 

бл. 155, ет. 1 

№ РКС18-РД-93-12/8/ 

от 14.09.2018 г. 

6. 
ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, 

Гр. Полски Тръмбеш, ул. „Клокотница“ № 5  

№ РКС18-РД-93-12/9/ 

от 14.09.2018 г. 

 

След установяването, че всички Участници, на които настоящият помощен орган е 

изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, нови 

ЕЕДОП-и, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени 

факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори (правно основание за 

което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид и 

начин на представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП 

пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по същество, досежно 

съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и 

критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на 

първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 

 

1. „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД - представил допълнителни документи, 

с вх. № РКС18-РД-93-12/11/ от 17.09.2018 г. към оферта, депозирана за участие с вх. № 

РКС18-РД-93-12/1/ от 30.07.2018 г. 

 

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
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съставения от нея Протокол №1 от 31.07.2018 г., Участникът е представил следните 

документи: 

 

1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направеното от Участника 

посочване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 

констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложения 

като част от първоначалната му оферта ЕЕДОП. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – 

„Никмар Кънстракшън“ ЕООД, прегледа и анализа на отразените в който факти и 

обстоятелства (извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП), 

обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 31.07.2018 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура и критерии за подбор, Участникът е представил 

ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа 

на първоначално представената от него аналогична декларация. 

 

Едновременно, при направения от нея прочит на отразените в обсъждания ЕЕДОП 

данни, Комисията констатира, че в полето на Част II, Раздел „В“ е обективирано 

волеизявлението на Икономическия оператор да използва капацитета на „Растер-Юг” ООД, 

в качеството му на Трето лице, по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП.  

Направено е също така и конкретизиране, съобразно което, „Никмар Кънстракшън“ 

ЕООД ще се ползва от ресурсите на посоченото Трето лице, с цел  доказване на критериите 

за подбор, касаещи разполагаемостта със строителната техника, механизация и оборудване.  

 

3. В контекста на направената от Участника декларация за ползване на конкретно 

индивидуализирани ресурси на „Растер-Юг” ООД, в допълнение, като част от комплекта 

новопредставени документи е приложен и цифрово подписан и представен електронно, в 

нередактируем формат Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен за 

Дружеството, дало съгласие, в качеството си на Трето лице по смисъла на чл. 65, ал. 1 от 

ЗОП да предостави ресурси на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД за целите на настоящата 

обществена поръчка. 

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 

информацията, отразени в обсъждания  ЕЕДОП, представен от „Растер-Юг” ООД 

сочат, че въпросния документ е коректно попълнен в неговата цялост, респ. създава 

безспорна увереност, че Третото лице отговаря на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които Участникът се позовава на неговия капацитет, както и че за него 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Така установените обстоятелства обосновават заключението на настоящия 

помощен орган, че Третото лице е доказало пълно съответствие с императива на чл. 65, 

ал. 4 от ЗОП. 

 

С оглед гореизложеното и на основание направения от нея анализ на 

разгледаните данни и информация, отразени от Икономическия оператор и 

ползваното от него Трето лице в новопредставените техни ЕЕДОП-и, относими към 

комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, 

включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания 

за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите 

на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в офертата, 

представена от „Никмар Кънстракшън“ ЕООД няма липси, непълноти или 
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несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

2. „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - подал първоначална оферта с вх. № 

РКС18-РД-93-12/2/ от 30.07.2018 г. и допълнителни документи към нея с вх. № РКС18-

РД-93-12/12/ от 17.09.2018 г. 

 

Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 

№1/31.07.2018 г., Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от представителя на 

Дружеството изброяване на отделните видове документи, съставляващи в тяхната 

съвкупност съдържанието на депозирания от него допълнителен пакет към първоначално 

представената негова оферта за участие в процедурата, както следва:  

 

2. Нов ЕЕДОП, попълнен за „Булинвестстрой груп“ ЕООД, подписан с електронен 

подпис и представен в нередактируем формат. 

След задълбочения и детайлен анализ на данните, декларирани в обсъждания 

ЕЕДОП, Комисията намира, че всички установени от нея липси или непълноти в 

информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и с 

критериите за подбор в първоначално представения от Дружеството ЕЕДОП, са 

отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 

документ няма противоречащи или несъответни данни и информация. 

 

При направения от нея прочит на отразените в обсъждания ЕЕДОП данни, 

Комисията установи, че в полето на Част II, Раздел „В“ е отразена декларация, съобразно 

която Икономическия оператор, с цел доказване на едно от минималните изисквания за 

технически и професионални способности, одобрени като условие за допустимост в 

процедурата, а именно: разполагаемост с автобетонпомпа е заявил, че ще се ползва от 

посочената строителна механизация, ползвайки я като ресурс на „БГ-Бетон” ЕООД – Трето 

за Участника лице, по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП. 

 

3. В съответствие с отразената в предходния абзац декларация на Участника за 

ползване от него на конкретно индивидуализирани ресурси на „БГ-Бетон” ЕООД, в 

допълнение, като част от комплекта новопредставени документи е приложен и Единен 

европейски документ за обществени поръчки, попълнен за това именно Дружество, дало 

съгласие, в качеството си на Трето лице по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП да предостави 

свои ресурси на „Булинвестстрой груп“ ЕООД за целите на настоящата обществена 

поръчка. 

В резултат от направения от нея анализ на декларативно отразените 

волеизявления на посоченото Трето лице, Комисията констатира, че в нито един от 

относимите Раздели в отделните Части на обсъжданата негова лична декларация 

няма противоречащи или несъответни данни и информация, което обстоятелство 

предпоставя мнението на настоящия помощен орган, че Третото лице отговаря на 

изискванията и условията, нормативно установени в разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от 

ЗОП. 
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4. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 

в депозираната от него оферта, са представени и следните, изискани му от Комисията 

документи: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение №4370 от 22.11.2016 г., издадено от ЦПО 

„Виана“ ООД, от съдържанието на което е видно, че новопредложеният от Участника 

експерт за изпълнение на функциите и отговорностите, следващи от експертната позиция 

на Отговорник/специалист по контрола на качеството – инж. Николай Георгиев (с 

когото е заменен предходния експерт – Силвия Новакова) е завършил курс на тема 

„Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 

по ЗУТ.  

По отношение валидността на разглеждания документ е направено отбелязване, че 

същият „подлежи на актуализация след две години“. 

4.2. Заверени копия на два броя Удостоверения, носещи един и същ номер и дата на 

издаване, а именно: №4 от 08.01.2018 г., като автор на които е обозначена Служба по 

трудова медицина „Херакъл – Н“. 

Видно от първото от двете обсъждани Удостоверения, предложеният в офертата на 

„Булинвестстрой груп“ ЕООД експерт за позицията на „Координатор/длъжностно лице по 

безопасност и здраве“ – Димитър Шавалов е завършил обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на 

работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и 

производствени аварии, оказване на долекарска помощ. 

Съгласно удостоверяването, отразено във втория от разглежданите документи, г-н 

Шавалов е завършил обучение по ЗБУТ съгласно чл. 281, ал. 1 и ал. 5 от КТ, чл. 4, ал. 1, т. 

2, чл. 26, ал. 2 и чл. 30 от ЗЗБУТ, чл. 6, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба №РД-07-2 от 

16.12.2009 г. и Наредба №4/1998 г. 

В нито едно от двете Удостоверения не се съдържа каквато и да е информация, 

досежно срока им на валидност. 

 

Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 

документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 

следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 

новопредставения от Участника и предоставящото му капацитета си Трето лице 

ЕЕДОП-и с изискванията на ЗОП и условията за участие, утвърдени от Възложителя 

за целите на настоящата процедура, касаещи комплектността и пълнотата на 

съдържанието на офертата, както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в 

представената от „Булинвестстрой груп“ ЕООД оферта, няма липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в 

нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - представил допълнителни документи, с вх. № РКС18-

РД-93-12/10/14.09.2018 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. № РКС18-РД-

93-12/4/30.07.2018 г. 
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В изпълнение на ясните и точни указания, дадени му от Комисията по реда и при 

условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, обективирани в съставения от нея Протокол №1 от 

31.07.2018 г. и касаещи установената липса на документи, водеща и до непълнота в 

изискуемата информация, релевантна за допустимостта на Участника в процедурата, в 

законоустановения срок, регламентиран в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Икономическият 

оператор е представил следните документи: 

 

2. Опис по смисъла на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, обективиращ направеното от 

Дружеството изброяване на представяните от него документи – както такива, изрично 

изискани му от настоящия помощен орган, така и представени в приложение документи, 

преценени от Участника като необходими и относими за доказване на отделни, 

декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Интерхолд“ 

ЕООД, представен на електронен носител, в нередактируем формат и цифрово подписан от 

задълженото за това лице, съобразно императивната разпоредба на чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ППЗОП. 

Прегледа и анализа на фактите и обстоятелствата, обективирани в обсъждания 

ЕЕДОП, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 

следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 31.07.2018 г. 

недвусмислени и неподлежащи на тълкуване указания, едновременно с което, отговаряйки 

както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на 

минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 

Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който се съдържа цялата изискуема от 

Възложителя и релевантна за настоящата процедура информация, касаеща липсата, 

спрямо Участника и представляващото го лице на основанията за отстраняване, 

както и съответствието на Дружеството с критериите за подбор, утвърдени за 

целите на настоящето възлагане. 

 

4 В приложение към представения от „Интерхолд“ ЕООД негов ЕЕДОП, по 

преценка на Участника са представени и следните допълнителни документи: 

4.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено с изх. №99-

294от 07.09.2016 г. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съдържащо в текста 

си отразяване на данни и информация, досежно извършено от „Интерхолд“ ЕООД 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР и СРР на офиса на 

службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив“.  

От направеното в документа удостоверяване на факти, са видни както конкретните, 

изпълнени от Дружеството дейности – по вид и обем (предвид инкорпорирането в текста на 

Удостоверението на единадесет страници количествено-стойностна сметка), така и 

категорията на строежа, периода на изпълнение на строителните интервенции и общата 

стойност на реализираната от „Интерхолд“ ЕООД поръчка. 

4.2. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, автор на което е 

Главният секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 

(КОНПИ). В текста на въпросния документ е отразено правеното от издателя му 

удостоверяване, че „Интерхолд“ ЕООД е изпълнило дейностите по вътрешно 

преустройство и ремонт на IV-ти етаж от административната сграда за регионален офис на 

КОНПИ в гр. Пловдив. Направено е конкретизиране на предназначението и площта на 

сградата, видовете изпълнени строителни дейности, както и заплатената на Участника 

стойност за реализацията им. 

4.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, изх. №26-00-714 от 

01.07.2016 г.,  в което е обективирано даваното от Кмета на Община Карнобат уверение по 
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отношение на обстоятелството, че „Интерхолд“ ЕООД е изпълнило два договора за 

обществени поръчки, имащи за предмет изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, 

съблекални и санитарни помещения до градския стадион на гр. Карнобат. 

Индивидуализирани са също така вида и обема на строителните дейности (под формата на 

КСС), периода им на изпълнение и тяхната стойност. 

4.4. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Държавната 

агенция за бежанците при МС, носещо изх. №УС-767/27.04.2017 г., в текста на което е 

обективирано удостоверяване на факта, че в периода от 18.11.2016 г. до 14.12.2016 г., 

настоящият Участник е изпълнил обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 

инвестиционен технически проект за преустройство на бивш киносалон, ремонт и промяна 

на предназначението му в кабинети за първоначален прием на лица, търсещи закрила, 

авторски надзор и изпълнение на предвидените в проекта СМР в сградата на РПЦ София“. 

Посочени са и конкретните обеми и видове изпълнени дейности, категорията на 

строежа, както и заплатената на „Интерхолд“ ЕООД стойност за изпълненото строителство. 

4.5. Заверено копие на застрахователна полица за сключена от „Интерхолд“ ЕООД 

застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171 от ЗУТ, клауза „строител“, 

покриваща строежи от I-ва до V-та категория, с лимит на отговорността на Дружеството – 

600 000 лв. Срокът на валидност на разглежданият документ е до 22.06.2019 г. 

4.6. Заверено копие на Удостоверение №I - TV 016006, обективиращо 

обстоятелството, че „Интерхолд“ ЕООД е вписано в ЦПРС, поддържан от Камарата на 

строителите в Р. България за изпълнение на строежи от I-ва група, обекти от I-ва до V-та 

категория. Видно от приложеното копие на регистрационния талон, издаден на основание 

чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, притежаваното от Участника Удостоверение е валидно до 

30.09.2018 г. 

4.7. Заверено копие на притежаван от Участника Сертификат, в текста на който е 

направено потвърждение, че „Интерхолд“ ЕООД е въвело система за управление на 

качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с предметен обхват в областта на 

проектирането, изпълнението на СМР, СРР, КРР, включително и сградно строителство. 

Срокът на валидност на обсъждания Сертификат е до 15.12.2019 г. 

4.8. Заверено копие на притежаван от Участника Сертификат за внедрена от него 

система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015, със срок на 

валидност до 15.12.2019 г. Предметният обхват на Сертификата е в областите на 

проектиране, проучвания, архитектурно и градоустройствено планиране, както и 

изпълнение на СМР, СРР, КРР, включително и сградно строителство. 

4.9. Заверено копие на издаден в полза на „Интерхолд“ ЕООД Сертификат за 

внедрена от Дружеството система за безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 

18001:2007 с предметен обхват и срок на валидност, припокриващи се с тези на предходно 

обсъдените по-горе сертификати. 

 

С оглед гореизложеното и направеното от него установяване, помощният орган 

на Възложителя, определен за провеждане на настоящата процедура приема за 

безспорно, че от Участник „Интерхолд“ ЕООД са представени Единен европейски 

документ за обществени поръчки и допълнителни документи (подкрепящи 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства), отразяващи съответствието на 

Икономическия оператор с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето 

възлагане условия към личното състояние, както и с минималните изисквания за 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 

икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности 

като условия за допустимост и критерии за подбор в настоящата процедура. 

 

4. КОНСОРЦИУМ „ОДЗ-СО“ – подал първоначална оферта с вх. № РКС18-РД-

93-12/5/30.07.2018 г. и допълнителни документи към нея с вх. № РКС18-РД-93-

12/13/17.09.2018 г. 
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В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1 от 31.07.2018 г.,  Участникът е представил следните документи: 

 

1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направеното от Участника 

посочване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 

констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложените 

като част от офертата му ЕЕДОП-и. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника – 

Консорциум „ОДЗ - СО“, попълнен по утвърдения от Възложителя за целите на настоящето 

възлагане образец, цифрово подписани и представен електронно, в нередактируем формат. 

Участникът е представил обсъждания ЕЕДОП и на хартиен носител. 

Прегледа и анализа на отразените факти и обстоятелства в този от 

новопредставените документи (извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП), обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 31.07.2018 г. точни 

указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 

условия за лично състояние, така и на минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 

финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 

допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който 

са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 

представената от него оферта. 

 

3. Нови Единни европейски документи за обществени поръчки, представени за всеки 

от двамата Партньори, обединили своите технически и финансови ресурси за постигане на 

поставената по между им обща цел - осъществяване на дейностите, предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка, а именно: – „Булплан инвест“ ООД и „Браво строй“ ООД. 

ЕЕДОП-ите и на двамата Икономически оператори са представени както на хартиен 

носител, така и електронно, в нередактируем формат, цифрово подписани от съответно 

задължените по смисъла на ЗОП и ППЗОП лица. 

Извършените от Комисията преглед и анализ по същество на данните и 

информацията, отразени в представените от визираните Дружества нови декларации 

(ЕЕДОП-и), сочат, че въпросните документи са коректно попълнени в тяхната 

цялост, респ. създават безспорна увереност, че всеки един от посочените Партньори в 

Обединението отговаря на съответните критерии за подбор, както и че за нито един 

от тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Едновременно с гореустановеното, Комисията констатира, че представената от 

„Булплан инвест“ ООД единна европейска декларация за обществени поръчки е подписана 

от всички задължени лица (по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП), конкретно и поименно персонифицирани. 

 

4. В приложение е представен и съответен нов ЕЕДОП от Третото лице – „ДЛВ“ 

ЕООД, чиито ресурси, под формата на строителна техника, механизация и оборудване, 

Участникът, на основание чл. 65 от ЗОП е декларирал, че ще ползва при изпълнение на 

дейностите от обхвата на възлагане.  

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 

едно от декларативно отразените волеизявления на Третото лице, Комисията 

констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в информацията и/или 

несъответствия с изискванията към личното състояние в първоначално 

представения ЕЕДОП на „ДЛВ“ ЕООД са отстранени, респ. коригирани.  
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В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания 

документ няма противоречащи или несъответни данни и информация, което 

обстоятелство предпоставя мнението на настоящия помощен орган, че Третото 

лице отговаря на изискванията и условията, нормативно установени в разпоредбата 

на чл. 65, ал. 4 от ЗОП. 

 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от всеки от Икономическите оператори 

(Обединението – Участник, отделните Партньори в състава му и ползваното Трето 

лице) в новопредставените от тях ЕЕДОП-и, относими към комплектността и 

пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания към 

личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представената 

от Консорциум „ОДЗ - СО“ оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 

несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 

утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 

процедурата. 

 

 

 

5. „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - представил допълнителни документи, с вх. 

№РКС18-РД-93-12/8/ от 14.09.2018 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. № 

оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/6/ от 30.07.2018 г. 

 

В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/31.07.2018 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 

Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания на Комисията, 

отразени в предходния неин Протокол. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки - цифрово подписан и 

представен електронно, в нередактируем формат, прегледа на отразените в който факти и 

обстоятелства, извършен от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновава 

следното нейно заключение: 

В изпълнение на ясните и точни указания, дадени му от Комисията в Протокол №1, 

носещ начална дата 31.07.2018 г., едновременно с което, отговаряйки както на 

утвърдените от Възложителя условия към личното състояние, така и на 

минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за технически и 

професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура, 

Участникът е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени 

от Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта. 

 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 

него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 

офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 

изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от 

Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 

намира, че в представената от „Булстрой груп“ ЕООД оферта, няма липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
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фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 

изисквания за участие в процедурата. 

 

 

 

6. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ – представил първоначална оферта с вх. № 

РКС18-РД-93-12/7/ от 30.07.2018 г. и допълнителни документи към нея, заведени под № 

РКС18-РД-93-12/9/ от 14.09.2018 г. 

 

Изпълнявайки дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея 

в Протокол №1, с дата на започването му от 31.07.2018 г.,  Участникът е представил 

следните документи: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Едноличния търговец 

посочване на представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 

указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, цифрово подписан от 

задълженото по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП лице, представен електронно, в 

нередактируем формат. 

 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на 

данните и информацията, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 

него ЕЕДОП, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в 

първоначалната информация и/или несъответствия с изискванията към личното му 

състояние, респ. с критериите за подбор, са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания документ 

няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 

фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените от Възложителя 

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 

участие в процедурата. 

 

Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 

ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 

документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 

следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи за съответствие на 

новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 

участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 

комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от ЕТ „Васил Иванов 

Костов“ оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 

нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 

поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 

подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 

 

II. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 

личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 
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настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 

установено следното: 

1. „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 

и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

2. „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 

и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 

към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 

минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 

професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

4. КОНСОРЦИУМ „ОДЗ-СО“ - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 

и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

5. „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 

и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

6. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - отговаря на одобрените от Възложителя 

изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 

възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите 

и професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 

процедура, с оглед което Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, 

респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, 

включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 
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*********************************************************************** 

 

III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 

конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 

отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1 от 31.07.2018 г., 

Комисията предлага на Възложителя: 

 

Да се допуснат до разглеждане Техническите  предложения на: 

 

1. „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД; 

2. „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД; 

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД; 

4. КОНСОРЦИУМ „ОДЗ-СО“; 

5. „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД и 

6. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ 

 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 20.09.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: инж. Веска Савова - ....................................................... 

        (п)  

       

Членове:       

 

1. Марияна Хънтева - ......................................................; 

      (п)  

     

2. Любомир Миладинов – ...............................................; 

      (п)  

     

3. инж. Илияна Цановска – ..............................................; 

      (п)  

     

4. Мария Недялкова – ........................................................; 

      (п)  

     

5. инж. Мина Йоргова - .....................................................; 

      (п)  

     

6. инж. Калина Петрова – ................................................ 

      (п)  

     

 

 

 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент 

за защита на личните данни 


