О БЩ И Н А ПЛ О В Д И В
Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 http://www.plovdiv.bg/

ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 26.04.2017 г., на основание и в изпълнение на Заповед №17РОП19-10/20.04.2017
г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, от 10:00 часа в зала № 80 на община
Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, пристройка, се събра комисия за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с
предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на
енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията
на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради по 17 обособени позиции”, открита с Решение
№17РОП19/10.03.2017г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив.
Комисията се събра в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Анчев – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки”, Община
Пловдив;
ЧЛЕНОВЕ:
1.
Пловдив;

инж. Красимир Еневски – началник отдел СБ, дирекция СМСТИ, Община

2.
инж. Мария Бояджиева – главен експерт в отдел СБ, дирекция СМСТИ,
Община Пловдив;
3.
Наталия Видолова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”,
Община Пловдив;
4.
Пловдив.

Аделина Хасова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община

Комисията се събра в гореописания състав от редовни членове, за да продължи своята
работа от 21.04.2017 г., като пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя.
При проверката комисията констатира следното:
1. „АМС - Кристал” ООД, ЕИК: 201031552 – оферта по обособени позиции №№ 1,
9, 10, 12, 13, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП не е декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –
217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
2. „МЦ – Стройкомерс“ ООД, ЕИК: 200342276 – оферта по обособена позиция № 7
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които участникът
отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи следното
несъответствие по отношение на личното му състояние:
В офертата не са представени всички необходими документи, чрез които
задължените лица по чл. 40 от ППЗОП декларират липсата на основания за отстраняване, и
по-конкретно: съгласно актуалното състояние на „МЦ – Стройкомерс“ ООД, задължени лица
по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП са МАНУИЛ ДОНЕВ СТАЛЕВ и ЦВЕТАН
ЕВГЕНИЕВ ВЪРБАНОВ – в качеството им на управители. Участникът е представил ЕЕДОП,
подписан само МАНУИЛ ДОНЕВ СТАЛЕВ. Съгласно чл. 40 от ППЗОП, ЕЕДОП се
представя за всички задължени лица като в случая е необходимо документа да се представи и
от другия управител на дружеството. В Част VI: Заключителни положения на ЕЕДОП следва
да бъде изписано името и качеството на задълженото лице и положени печат и
собственоръчен подпис.
3. „Нео инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 201090255 – оферта по обособени позиции №№
2, 5, 6, 9, 11, 15, 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Нео
инженеринг“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
4. „Сити Билд Студио“ ООД, ЕИК: 201041482 – оферта по обособени позиции №№
9, 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП е декларирано наличието на обстоятелствата,
свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
(информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252
и чл. 254а – 260 от НК) като същевременно са добавени текстове в образеца. Не са посочени
мерки за надеждност.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
5. „Валдани“ ЕООД, ЕИК: 203922829 – оферта по обособени позиции №№ 1, 9, 10,
12, 13, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
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В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП не е декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –
217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
6. „КИС Клима“ ООД, ЕИК: 160081552 – оферта по обособени позиции №№ 1, 9,
10, 12, 13, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП не е декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –
217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
7. „Аврамов – 1“ ЕООД, ЕИК: 160095705 – оферта по обособени позиции №№ 9, 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП е декларирано наличието на обстоятелствата,
свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
(информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252
и чл. 254а – 260 от НК) като същевременно не са посочени мерки за надеждност.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
8. „Екотера солар“ ООД, ЕИК: 201545073 – оферта по обособени позиции №№ 9,
11, 13, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Проарх“ ЕООД, ЕИК: 115890039. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 2,75 % от всяка обособена позиция.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Съгласно представените документи подизпълнителят отговаря на изискванията за
личното му състояние, а съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява за него не се
прилага критерия за подбор, поставен от възложителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, но се установи следното несъответствие по отношение на
личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „Екотера солар“ ООД не е декларирано
наличието или липсата на обстоятелствата, свързани със специфичните национални
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
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Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
9. „Стиво Х“ ЕООД, ЕИК: 130530646 – оферта по обособени позиции №№ 2, 10, 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Стиво Х“ ЕООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
10. Сдружение „ПИК-ХАЙТОВИ-ПЛОВДИВ“, с членове „ПИК-СТРОЙБ“ ЕООД,
ЕИК: 203175525 и „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД, ЕИК: 115501107 - оферта по обособени
позиции №№ 4, 9
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът участва под формата на
обединение (дружество по Закона за задълженията и договорите) и не предвижда
използването на подизпълнители. Разпределението на дейностите между членовете на
обединението е както следва: „ПИК-СТРОЙБ“ ЕООД е водещия член, който ще извършва
проектиране и упражняване на авторски надзор, а „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД ще извършва
строително-монтажните работи.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за участника
- обединение, така и за всеки от членовете на обединението.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, но се установи следното несъответствие по отношение на
личното състояние на единият от членовете в обединението:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД не е декларирано
наличието или липсата на обстоятелствата, свързани със специфичните национални
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
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Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
11. „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 123644560 – оферта по обособена позиция
№ 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „А.П.П.
Инженеринг“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
12. „Пи Ес Пи“ ЕООД, ЕИК: 175245413 – оферта по обособени позиции №№ 2, 5, 10
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел В от ЕЕДОП не декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (не е даден отговор на въпроса „Случвало ли се е
в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за
концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в
миналото?“)
Когато за участника не са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в Част ІІІ,
раздел В от ЕЕДОП (срещу полето с цитирания по-горе въпрос) се отбелязва „не“.
Когато за участника са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в Част ІІІ,
раздел В от ЕЕДОП (срещу полето с цитирания по-горе въпрос) се отбелязва „да“. В този
случай следва да бъде попълнена подробна информация за обстоятелствата, както и
информацията, свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от
ЗОП и да бъдат приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
13. „Кит Строй“ ЕООД, ЕИК: 126735244 – подадени общо три оферти, съответно
по обособени позиции №№ 4, 9, 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Кит Строй“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
14. „НСК София“ ЕООД, ЕИК: 831838874 – оферта по обособени позиции №№ 10,
12, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „НСК София“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
15. „Козирог – 95“ ЕООД, ЕИК: 175222941 – оферта по обособена позиция № 6
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Козирог – 95“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
16. „Трейс Своге“ ЕООД, ЕИК: 201719627 - подадена оферта по обособена позиция
№4
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Интергруп Къмпани“ ООД, ЕИК: 175352155. Подизпълнителят ще
извършва дейности по проектиране и упражняване на авторски надзор, с дял на участие 3,78
%.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на изискванията за личното му
състояние и на критериите за подбор.
Съобразно, вида на дейностите, които ще извършва подизпълнителя, към него не се
прилага критерия за подбор, поставен от възложителя, но комисията констатира следното
несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел В от ЕЕДОП на „Интергруп Къмпани“ ООД не е декларирано
наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (не е посочено дали
икономическият оператор е обявен в несъстоятелност, дали е в производство по
несъстоятелност или ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си).
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17. „Сетатех“ ЕООД, ЕИК: 202571423 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 3, 4, 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Сетатех“ ЕООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
18. „Артстрой“ ООД, ЕИК: 120564924 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Артстрой“ ООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
19. „АТП Атомтоплопроект“ ООД, ЕИК: 131360321 – подадена оферта по
обособена позиция № 2
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „АТП
Атомтоплопроект“ ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и
отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.
20. ЕТ „Маргарита-П-Иван Костадинов“, ЕИК: 203472353 – оферта по обособена
позиция № 2
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя, но се установи следната нередовност в предоставения
ЕЕДОП:
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Съгласно посоченото върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, участникът е
представил оферта за обособена позиция № 2 на поръчката. В офертата е представен ЕЕДОП,
в който в Част II, Раздел А, поле „Обособени позиции“, участникът не е посочил обособената
позиция за която желае да направи оферта. Това поле е задължително за попълване, когато
поръчката съдържа обособени позиции, както е в настоящия случай.
21. „Трейс - Бургас“ ЕАД, ЕИК: 200627706 – подадена оферта по обособена позиция
№ 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Трейс - Бургас“
ЕАД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
22. „Килтекс“ ЕООД, ЕИК: 203022445 – оферта по обособени позиции №№ 15, 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Паралакс Студио“ ЕООД, ЕИК: 203810958. Подизпълнителят ще участва
по всяка една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и
упражняване на авторски надзор, с дял на участие: за ОП 15 - 3,50 % и за ОП 16 – 3,00 %.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, а съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява
подизпълнителя за него не се прилагат критерии за подбор.
Комисията установи следните несъответствия по отношение на личното състояние на
участника и на подизпълнителя:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „Килтекс“ ЕООД и от ЕЕДОП на „Паралакс
Студио“ ЕООД, е декларирано наличието на обстоятелствата, свързани със специфичните
национални основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди
за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Същевременно не са посочени мерки за надеждност, а образеца на ЕЕДОП е изменен като са
добавени допълнителни полета и текстове, неотносими към изискуемата информация.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
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свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
23. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, ЕИК: 202917932 – подадена оферта по обособена
позиция № 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Инфра Билд
Проект“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
24. Обединение „Инженеринг 2017“, Булстат: 177133562, с членове „Трейс Ямбол“
АД, ЕИК: 128005374 и „Инж проект“ ООД, ЕИК: 102879014 - оферта по обособена
позиция № 9
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът участва под формата на
обединение (дружество по Закона за задълженията и договорите) и не предвижда
използването на подизпълнители. Разпределението на дейностите между членовете на
обединението е както следва: „Трейс Ямбол“ АД е водещия член, който ще извършва
строително-монтажните работи, а „Инж проект“ ООД ще извършва дейностите по
проектиране и упражняване на авторски надзор.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за участника
- обединение, така и за всеки от членовете на обединението.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че Обединение
„Инженеринг 2017“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
25. „Електролукс Табаков и синове“ ООД, ЕИК: 115812097 – подадена оферта по
обособени позиции №№ 1, 4, 5, 10
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Проарх“ ЕООД, ЕИК: 115890039. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 2,30 % от всяка обособена позиция.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Електролукс
Табаков и синове“ ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря
на критериите за подбор поставени от Възложителя.
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26. „Ситистрой – 92“ ЕООД, ЕИК: 121288539 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 2, 4, 5, 6, 14, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Ситистрой – 92“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
27. „Техно Строй България“ ООД, ЕИК: 175410402 – подадена оферта по обособена
позиция № 1
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Техно Строй
България“ ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
С това, комисията приключи своята работа за деня в 17:00 часа. Председателят на
комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да се
състои на 03.05.2017 г., от 09:00 часа в стая №80, находяща се в административната сграда на
община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, на което комисията да продължи
действията си, съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, касаещи разглеждане на документите на
участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя.
На дата 03.05.2017 г. от 09:00 часа в стая №80, находяща се в административната
сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, комисията се събра в
редовен състав, за да продължи своята работа по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя.
28. „Стройнорм“ ЕООД, ЕИК: 200285252 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Стройнорм“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
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29. „Адванс-2002“ ЕООД, ЕИК: 126615172 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 4, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Адванс-2002“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
30. „Реджина Михаела“ ЕООД, ЕИК: 201584058 – оферта по обособени позиции
№№ 14, 15, 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Проарх“ ЕООД, ЕИК: 115890039. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 2,75 % от всяка обособена позиция.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Съгласно представените документи подизпълнителят отговаря на изискванията за
личното му състояние, а съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява за него не се
прилага критерия за подбор, поставен от възложителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, но се установи следното несъответствие по отношение на
личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „Реджина Михаела“ ЕООД не е декларирано
наличието или липсата на обстоятелствата, свързани със специфичните национални
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
31. ЕТ „Металик-Иван Михайлов“, ЕИК: 020362576 – подадена оферта по
обособена позиция № 4
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че ЕТ „МеталикИван Михайлов“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
32. „Респект 10“ ЕООД, ЕИК: 201272172 – подадена оферта по обособена позиция
№ 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Респект 10“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
33. EТ „АС-Строй – Янко Славчев“, ЕИК: 131204831 – подадена оферта по
обособени позиции №№ 3, 5, 7, 10, 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Селко 7“ ЕООД, ЕИК: 121301876. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 8 %.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че EТ „АС-Строй –
Янко Славчев“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
34. „Екселенция“ ООД, ЕИК: 203193364 – оферта по обособени позиции №№ 6, 7, 8,
12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Проарх“ ЕООД, ЕИК: 115890039. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 2,71 % от всяка обособена позиция.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
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Съгласно представените документи подизпълнителят отговаря на изискванията за
личното му състояние, а съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява за него не се
прилага критерия за подбор, поставен от възложителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, но се установи следното несъответствие по отношение на
личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „Екселенция“ ООД не е декларирано
наличието или липсата на обстоятелствата, свързани със специфичните национални
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
35. „ДД Комерс“ ООД, ЕИК: 200742982 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 9, 11
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „ДД Комерс“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
36. „Саграда“ ООД, ЕИК: 115870346 – подадена оферта по обособени позиции №№
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Саграда“ ООД е
в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.
37. „Бибо 69“ ЕООД, ЕИК: 201949560 – оферта по обособени позиции №№ 11, 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК: 203196079. Подизпълнителят ще участва по
всяка една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и
упражняване на авторски надзор, с дял на участие: ОП 11 – 4,34 %, ОП 12 – 4,35 %
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор и на
изискванията за личното му състояние.
Съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява, за подизпълнителя не се прилага
критерия за подбор, поставен от възложителя, но комисията установи следното
несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД е декларирано
наличието на обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за
отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл.
194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК). Същевременно не са
посочени мерки за надеждност, а образеца на ЕЕДОП е изменен като са добавени
допълнителни полета и текстове, неотносими към изискуемата информация.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
38. „Астрал инженеринг“ ООД, ЕИК: 115605958 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 4, 5, 6, 9, 14
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Астрал
инженеринг“ ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
39. „Стилстрой – 77“ ЕООД, ЕИК: 160120375 – оферта по обособени позиции №№
4, 5, 6
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Представени са документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, но комисията установи следните
несъответствия:
Съгласно посоченото върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, участникът е
представил оферта за обособени позиции №№ 4, 5, 6 на поръчката. В офертата е представен
ЕЕДОП, в който в Част II, Раздел А, поле „Обособени позиции“, участникът е посочил, само
обособената позиция № 4. В това поле се посочват всички обособени позиции, за които
участникът подава офертата си.
Участникът е представил един ЕЕДОП, в който в Част VI: Заключителни
положения е положен един подпис и печат, без да е посочено името и длъжността на лицето,
което е подписало документа. От така представения ЕЕДОП за комисията не е ясно, кое лице
и в какво качество е подписало документа и дали същото е задължено лице по смисъла на чл.
40 от ППЗОП.
Във връзка с констатираното несъответствие, фактически в офертата не са представени
всички необходими документи, чрез които задължените лица по чл. 40 от ППЗОП
декларират липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, и
по-конкретно: съгласно актуалното състояние на „Стилстрой – 77“ ЕООД, задължени лица
по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП са СТОИМЕНКА МИНКОВА ГАЙДАРОВА и
МИРОСЛАВ КУЗМАНОВ ГАЙДАРОВ – в качеството им на управители. Съгласно чл. 40 от
ППЗОП, ЕЕДОП се представя за всички задължени лица. В Част VI: Заключителни
положения на ЕЕДОП следва да бъде изписано името и качеството на всяко едно задължено
лице и положен собственоръчен подпис. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, ако
обстоятелствата са еднакви за всички лица, те могат да подпишат един ЕЕДОП.
40. „Пирс - Д“ ООД, ЕИК: 825287345 – подадена оферта по обособени позиции №№
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Пирс - Д“ ООД е
в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.
41. „ГБС – Пловдив“ АД, ЕИК: 115345761 – оферта по обособени позиции №№ 1, 9,
10, 12, 13, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП не е декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –
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217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК). Същевременно в полето е добавен текст
„Неприложимо“.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
В заключителната Част VI от ЕЕДОП не е посочена дата, поради което за
комисията не е ясно, към коя дата задължените лица по чл. 40 от ППЗОП, декларират
обстоятелствата, описани в документа.
42. „Линеа Арте“ ЕООД, ЕИК: 131525829 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 2, 9, 10, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Линеа Арте“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
43. „Некст билд“ ЕООД, ЕИК: 202297723 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 1, 10, 12, 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Некст билд“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
44. „Терма експерт плюс“ ООД, ЕИК: 115065720 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Терма експерт
плюс“ ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
45. „Сиенит строителна група“ ЕООД, ЕИК: 202358806 – подадена оферта по
обособена позиция № 1
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Сиенит
строителна група“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и
отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.
46. „Красстрой“ ООД, ЕИК: 122001277 – оферта по обособени позиции №№ 1, 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, ЕИК: 201440645. Подизпълнителят
ще участва по всяка една от обособените позиции като ще извършва дейности по
проектиране и упражняване на авторски надзор, с дял на участие: за ОП 1 - 3,17 % и за ОП 13
– 4,14 %.
Представени са документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за участника, така и за
подизпълнителя.
Съгласно представените документи участникът отговаря на критериите за подбор,
поставени от възложителя, а съобразно вида на дейностите, които ще изпълнява
подизпълнителя за него не се прилагат критерии за подбор.
Комисията установи несъответствия по отношение на личното състояние на участника
и на подизпълнителя, както и друга нередовност в документите на подизпълнителя, а
именно:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП на „Красстрой“ ООД и от ЕЕДОП на
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, е декларирано наличието на обстоятелствата,
свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
(информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252
и чл. 254а – 260 от НК). Същевременно не са посочени мерки за надеждност, а в образеца на
ЕЕДОП са добавени допълнителни текстове, неотносими към изискуемата информация.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
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Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
В офертата са представени 2 броя декларации за съгласие за участие като
подизпълнител – по образеца, предоставен към документацията на обществената поръчка. В
декларациите подизпълнителят не е посочил делът от съответната обособена позиция, който
ще изпълнява.
47. „Тектос стил“ ЕООД, ЕИК: 115769226 – оферта по обособени позиции №№ 1, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители за изпълнение на обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор и на изискванията за личното му състояние, но
комисията установи следната нередовност в ЕЕДОП:
В Част ІІ, раздел А, поле „Форма на участие“ от ЕЕДОП участникът не е
декларирал формата си на участие т.е. дали участва в процедурата в обединение с други
икономически оператори.
48. „Бибов и Ко“ ООД, ЕИК: 115083405 – подадена оферта по обособена позиция №
9
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Бибов и Ко“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
49. „Кати 992“ ЕООД, ЕИК: 203007938 – подадена оферта по обособена позиция №
6
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Кати 992“ ЕООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
50. „Булстрой и Ко“ ООД, ЕИК: 200625363 – подадена оферта по обособена
позиция № 5
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Булстрой и Ко“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
51. „СК Експресстрой“ АД, ЕИК: 202770553 – подадена оферта по обособена
позиция № 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „СК
Експресстрой“ АД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
52. „Запрянови – 03“ ООД, ЕИК: 115816551 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Запрянови – 03“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
53. „Адванс строй“ ЕООД, ЕИК: 202584812 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Адванс строй“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
С това, комисията приключи своята работа за деня в 17:00 часа. Председателят на
комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да се
състои на 15.05.2017 г., от 09:00 часа в стая №80, находяща се в административната сграда на
община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, на което комисията да продължи
действията си, съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, касаещи разглеждане на документите на
участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя.
На дата 15.05.2017 г. от 09:00 часа в стая №80, находяща се в административната
сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, комисията се събра в
редовен състав, за да продължи своята работа по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя.
54. „Строймонтаж“ ЕООД, ЕИК: 130169509 – подадена оферта по обособена
позиция № 1
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Строймонтаж“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
55. „Строймонтаж 07“ ЕООД, ЕИК: 112663730 – подадена оферта по обособена
позиция № 4
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Строймонтаж
07“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
56. „Евастрой“ ЕООД, ЕИК: 112660257 – подадена оферта по обособена позиция №
13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Евастрой“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
57. „Лустро - 90“ ООД, ЕИК: 160003297 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 10, 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Лустро - 90“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
58. „Кантос БГ“ ЕООД, ЕИК: 204029229 – подадена оферта по обособена позиция
№№ 16
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Кантос БГ“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
59. „Риал Стейтс“ ЕООД, ЕИК: 112633304 – подадена оферта по обособена позиция
№ 12
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Риал Стейтс“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
60. „Контур 7“ ЕООД, ЕИК: 203093225 – подадена оферта по обособена позиция №
9
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
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Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Контур 7“ ЕООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
61. „Инерком“ ЕООД, ЕИК: 201657531 – подадена оферта по обособена позиция №
5
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Инерком“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
62. „Протектор БГ“ ЕООД, ЕИК: 115757512 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Протектор БГ“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
63. „Анди БГ“ ООД, ЕИК: 115820126 – подадена оферта по обособена позиция № 14
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Анди БГ“ ООД е
в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.
64. „Корект фактор“ ЕООД, ЕИК: 200905155 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 4, 6
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Корект фактор“
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ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
65. „Барин АЛП“ ЕООД, ЕИК: 202151992 – оферта по обособени позиции №№ 4, 5,
6, 10, 13, 14
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП е декларирано наличието на обстоятелствата,
свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
(информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252
и чл. 254а – 260 от НК). Посочено е, че участникът е предприел мерки за надеждност, а
именно: „Регистрация в ЦПРС“. Не са представени доказателства за надеждността на
участника по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
При наличие на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252
и чл. 254а – 260 от НК, регистрацията в Централния професионален регистър на строителя не
може да бъде мярка за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
66. „Братя Пашкулеви“ ООД, ЕИК: 112069083 – оферта по обособени позиции №№
5, 6
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно които
участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, но се установи
следното несъответствие по отношение на личното му състояние:
В Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП не е декларирано наличието или липсата на
обстоятелствата, свързани със специфичните национални основания за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП (информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –
217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК).
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Когато лицето, подател на ЕЕДОП, не е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„не“ т.е. за него не се прилагат (не са налице) специфичните национални основания за
отстраняване.
Когато лицето, подател на ЕЕДОП, е осъждано за престъпления по чл. 194 – 208, чл.
213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва
„да“ т.е. за него се прилагат (налице са) специфичните национални основания за
отстраняване. В този случай следва да бъде попълнена и информацията в следващото поле,
свързана с предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и да бъдат
приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Когато декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние (Част ІІІ от
ЕЕДОП) се отнасят за повече от едно физическо лице, всички тези лица могат да подпишат
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за
всяко лице.
67. „Ливимс“ ЕООД, ЕИК: 825352056 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 10, 11, 12, 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Ливимс“ ЕООД
е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
68. „БАРС“ АД, ЕИК: 127630597 – подадена оферта по обособени позиции №№ 1, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „БАРС“ АД е в
съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.
69. „Парсек груп“ ЕООД, ЕИК: 203215490 – подадена оферта по обособени позиции
№№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Парсек груп“
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ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
70. „Радиант инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 202569970 – подадена оферта по обособени
позиции №№ 4, 11, 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не участва в обединение
с други лица, за изпълнение на обществената поръчка, но предвижда използването на
подизпълнител: „Гео Груп“ ООД, ЕИК: 160056459. Подизпълнителят ще участва по всяка
една от обособените позиции като ще извършва дейности по проектиране и упражняване на
авторски надзор, с дял на участие по 0,78 % от всяка обособена позиция.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за
участника, така и за подизпълнителя.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Радиант
инженеринг“ ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
71. ЕТ „Роза 90 – Атанас Атанасов“, ЕИК: 104035665 – подадена оферта по
обособени позиции №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че ЕТ „Роза 90 –
Атанас Атанасов“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
72. „Монолитстрой“ ООД, ЕИК: 160060800 – подадена оферта по обособена
позиция № 13
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Монолитстрой“
ООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
73. ДЗЗД „Топлоизолация Пловдив 2016“, Булстат: 177149627, с членове „ЕКОХИДРО-90“ ООД, ЕИК: 112580619 и „СКА-2007“ ЕООД, ЕИК: 160111013 - оферта по
обособени позиции №№ 1, 4, 6, 7, 9, 11
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
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Съгласно представените документи и информация участникът участва под формата на
обединение (дружество по Закона за задълженията и договорите) и не предвижда
използването на подизпълнители. Разпределението на дейностите между членовете на
обединението е както следва: „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД е водещия член, който ще извършва
проектиране, упражняване на авторски надзор и строително-монтажните работи, а „СКА2007“ ЕООД ще осигурява необходимите материали и ще администрира договора за
изпълнение на поръчката.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за участника
- обединение, така и за всеки от членовете на обединението.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че ДЗЗД
„Топлоизолация Пловдив 2016“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и
отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя.
74. ДЗЗД „Транс Поддържане 2016“, Булстат: 177149844, с членове „Транс Елгол
България“ ООД, ЕИК: 115881912 и „Пътно поддържане Пещера“ ЕООД, ЕИК:
112624994 - оферта по обособени позиции №№ 1, 9, 11
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът участва под формата на
обединение (дружество по Закона за задълженията и договорите) и не предвижда
използването на подизпълнители. Разпределението на дейностите между членовете на
обединението е както следва: „Транс Елгол България“ ООД е водещия член, който ще
осигурява необходимите материали и ще администрира договора за изпълнение на
поръчката, а „Пътно поддържане Пещера“ ЕООД ще извършва проектиране, упражняване на
авторски надзор и строително-монтажните работи.
Представени са необходимите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както за участника
- обединение, така и за всеки от членовете на обединението.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че ДЗЗД „Транс
Поддържане 2016“ е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на
критериите за подбор поставени от Възложителя.
75. „Респект Билд“ ООД, ЕИК: 204059126 – оферта по обособена позиция № 15
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Представена е информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно която участникът
отговаря на критериите за подбори на изискванията по отношение на личното му състояние,
но информацията не е предоставена в съответствие с нормативните изисквания, и поконкретно:
ЕЕДОП е представен като обикновено копие. Съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г., ЕЕДОП представлява официална
лична декларация на икономическия оператор, поради което когато този документ се
представя на хартиен носител, може да бъде предоставен единствено в оригинал. Документи,
чрез които се прави официално волеизявление не могат да бъдат представяни като копия.
Освен констатираната нередовност, комисията установи и следното:
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Считано от 26.04.2017г. участникът е променил статута си на Еднолично дружество с
ограничена отговорност без да е налице промяна в кръга на задължените лица по чл. 40 от
ППЗОП.
76. „Пробау“ ЕООД, ЕИК: 202756849 – подадена оферта по обособена позиция № 5
При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията
установи следното:
Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда
използването на подизпълнители и не участва в обединение с други лица, за изпълнение на
обществената поръчка.
Комисията не установи несъответствия или липса на информация в офертата на
участника. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Пробау“ ЕООД е
в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор
поставени от Възложителя.
С това комисията приключи своята работа по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП в 17:00 часа като
председателят на комисията определи следващото заседание да се проведе в деня следващ
изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът от разглеждането на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, се изпраща до всички
участници и се публикува в профила на купувача.
Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол, при
съобразяване с разпоредбите на чл. 54, ал. 9-11 на ППЗОП, следва да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация.
Настоящият протокол се състои от двадесет и девет страници и е технически съставен
на 16.05.2017 г., на която дата се подписа от членовете на комисията.
ЗА КОМИСИЯТА:
…………….…………
/Тодор Анчев/ - П
…………….…………
/инж. Красимир Еневски/ - П
…………….…………
/инж. Мария Бояджиева/ - П
…………….…………
/Наталия Видолова/ - П
…………….…………
/Аделина Хасова/ - П
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