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ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 22.05.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №18РОП40(3)/22.05.2018 г. 

на Зам.-Кмет „Култура и туризъм“ при община Пловдив, от 10:00 часа в зала № 36 на община 

Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, се събра комисия за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на 

строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект „Образователна 

инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град 

Пловдив“, открита с Решение №18РОП40/13.04.2018г. на Зам.-Кмет „Култура и туризъм“ при 

община Пловдив. 

Комисията се събра в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Наталия Видолова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив; 

ЧЛЕНОВЕ:         

1. Елена Караманова – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки”, Община 

Пловдив (заместник-председател); 

2. Хакъ Сакъбов – главен експерт в отдел СБ, дирекция СМСТИ, Община Пловдив. 

Председателя на комисията получи от деловодството на община Пловдив протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП и офертите, представени преди изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти. 

Комисията констатира, че до 17:15 часа на 21.05.2018 г. са постъпили 5 /пет/ оферти, 

съответно от: 

1. Консорциум „Любен Каравелов“ ДЗЗД с вх. №18Ф4068/21.05.2018г., 09:39 часа; 

2. ЕТ „Металик-Иван Михайлов“ с вх. №18Ф4092/21.05.2018г., 12:19 часа; 

3. „НСК София“ ЕООД с вх. №18Ф4094/21.05.2018г., 13:07 часа; 

4. „Интерхолд“ ЕООД с вх. №18Ф4117/21.05.2018г., 16:35 часа; 

5. „ЦИД Атлас“ ООД с вх. №18Ф4120/21.05.2018г., 16:43 часа; 

Комисията покани присъстващите в залата представители на участниците и 

упълномощени лица да представят документи за самоличност и съответните пълномощни, като 

също така, предостави на горепосочените лица списък, който бе попълнен и предоставен на 

членовете на комисията. На заседанието присъстваха следните представители на участници в 

процедурата: 

1. Тамара Спасова – упълномощен представител на „ЦИД Атлас“ ООД; 

2. Стефка Петрова – упълномощен представител на „ЦИД Атлас“ ООД; 

След запознаването със списъка с участниците, всички членове на комисията, подписаха 

декларации по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията пристъпи към отваряне 

на получените оферти по реда на тяхното постъпване: 

1. Офертата на Консорциум „Любен Каравелов“ ДЗЗД, е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, на която е посочено, че офертата се подава за 

обособена позиция №2. Офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в офертата на 

участника, след което трима от членовете на комисията и един представител на друг участник в 

процедурата, подписаха техническото предложение и приложенията към него, както и плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен. 

2. Офертата на ЕТ „Металик-Иван Михайлов“, е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост, на която е посочено, че офертата се подава за обособени 

позиции №1 и №2. Офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочени обособени позиции. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в офертата на 

участника, след което трима от членовете на комисията и един представител на друг участник в 

процедурата, подписаха техническите предложения и приложенията към тях, както и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, които останаха неотворени. 

3. Офертата на „НСК София“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост, на която е посочено, че офертата се подава за обособена позиция №2. 

Офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в офертата на 

участника, след което трима от членовете на комисията и един представител на друг участник в 

процедурата, подписаха техническото предложение и приложенията към него, както и плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен. 

4. Офертата на „Интерхолд“ ЕООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост, на която е посочено, че офертата се подава за обособена позиция №2. 

Офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в офертата на 

участника, след което трима от членовете на комисията и един представител на друг участник в 

процедурата, подписаха техническото предложение и приложенията към него, както и плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен. 

5. Офертата на „ЦИД Атлас“ ООД, е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост, на която е посочено, че офертата се подава за обособена позиция №2. 

Офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в офертата на 

участника, след което трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение 

и приложенията към него, както и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана 

неотворен. 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи и присъстващите 

представители на участниците бяха помолени да напуснат залата.  

С това, комисията приключи своята работа за деня в 11:10 часа. Председателят на 

комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да се 

състои на 30.05.2018 г., от 13:00 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 
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участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

Днес, 30.05.2018 г., на основание и в изпълнение на Заповед №18РОП40(3)/22.05.2018 г. 

на Зам.-Кмет „Култура и туризъм“ при община Пловдив, от 13:00 часа в стая №80, находяща се 

в административната сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, се събра 

комисията в гореописания състав от редовни членове, за да продължи своята работа от 

22.05.2018 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. 

Комисията взе решение, че при разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 

когато информацията представена от участника не е достътъчна за удостоверяване 

съответствието му с критериите за подбор, ще проверява заявените данни чрез справки в 

публични регистри, портали и/или друга публично достъпна информация и когато данните са 

достатъчни за извличане на необходимата информация за удостоверяване съответствието на 

участника с изискванията на възложителя, за същия няма да бъдат констатирани несъответствия 

по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

При проверката комисията констатира следното: 

1. Консорциум „Любен Каравелов“ ДЗЗД с членове „Сити Билд Студио“ ООД; „Д&Д“ 

ООД 

 Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 на поръчката. 

 При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията не установи 

несъответствия или липса на информация в офертата на участника. Във връзка с 

гореизложеното комисията единодушно реши, че Консорциум „Любен Каравелов“ ДЗЗД е в 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор поставени 

от Възложителя. 

2. ЕТ „Металик-Иван Михайлов“ 
Участникът е подал оферта за обособени позиции № 1 и № 2 на поръчката. 

 При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията не установи 

несъответствия или липса на информация в офертата на участника. Във връзка с 

гореизложеното комисията единодушно реши, че ЕТ „Металик-Иван Михайлов“ е в 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор поставени 

от Възложителя.  

3. „НСК София“ ЕООД 
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 на поръчката. 

При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 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.  

4. „Интерхолд“ ЕООД 
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 на поръчката. 

При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията установи 

следното:  

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че е изпълнил обект „Офис-парк Централ в УПИ I, кв. 

53, м. Зона Б15 – част пробив, бул. „Данаил Милошев“, ул. „Козлодуй“ №4, р-н Сердика, гр. 

София“ с Възложител ДЗЗД „Интерхолд-Прима“. Към офертата е представено удостоверение за 

добро изпълнение издадено от ДЗЗД „Интерхолд-Прима“ в полза на „Интерхолд“ ЕООД, като 

част от обединението. Съгласно представеното удостоверение, обектът изпълнен от участника е 

ново изграждане, което не съответства на предварително обявените условия на Възложителя, а 

именно: дейностите изпълнени на строежа да включват основен ремонт и/или реконструкция, 

както и конструктивно укрепване. Във връзка с това, че удостоверението е издадено от лице, 
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което има интерес, който може да води до облага по смисъла на 54 от ЗПКОНПИ, комисията на 

основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП единодушно реши да не приеме представеното от участника 

доказателство за технически възможности.  

5. „ЦИД - Атлас“ ООД 
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 на поръчката. 

При преглед на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията не установи 

несъответствия или липса на информация в офертата на участника. Във връзка с 

гореизложеното комисията единодушно реши, че „ЦИД - Атлас“ ООД 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, 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 четири страници и е технически съставен на 01.06.2018 г., 

на която дата се подписа от членовете на комисията. 

            ЗА КОМИСИЯТА: 

  
 Наталия Видолова /П/ 

Елена Караманова  /П/ 

 Хакъ Сакъбов /П/ 


