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П Р О Т О К О Л № 2  
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

Днес, 12.09.2018 г., от 09:00 часа, в административната сграда на Община Пловдив - 

гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, стая №80, в изпълнение на  Заповед №18РОП77(2 

)/11.09.2018г., се събра комисия за провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителство за обновяване на 

ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - 

изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” и уникален 

номер в РОП 00267-2018-0087 

Комисията се събра на закрито заседание в състав от редовни членове.  

Преди да пристъпи към работа редовният член Б. Бояджиева се запозна със списъка на 

участниците и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

І. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на 

участниците относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор. 

Комисията взе решение, че при разглеждане на документите, свързани с критериите за 

подбор, ще проверява заявените от участниците данни чрез справки в публични регистри, 

портали и/или друга публично достъпна информация и когато заявените от участника данни 

са достатъчни за извличане на необходимата информация за удостоверяване съответствието 

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

смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

І.1. "ИНТЕРХОЛД" ЕООД   

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор като е представил ЕЕДОП в електронен вид за лицето "ИНТЕРХОЛД" 

ЕООД, подписан с квалифициран електронен подпис от управителя и едноличен собственик  

на дружеството. В офертата са приложени и доказателства за изпълнение на критериите за 

подбор по отношение на годността, техническите и професионални способности. 

Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда 

използването на подизпълнители, не се позовава на капацитета на трети лица и не участва в 

обединение с други лица, за изпълнение на обществената поръчка. 

При прегледа на представените документи и информация се установиха липси и  

несъответствия,  свързани с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както следва: 

 В част ІІІ, раздел В от ЕЕДОП е декларирано наличието на основание за 

отстраняване, свързано с нарушение на задължения в областта на трудовото право като са 

описани предприети мерки за надеждност. Съгласно представената информация участникът 

е извършил нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, за което му е съставено наказателно 

постановление №17-000514/15.12.2017 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по 

труда"(ДИТ) - гр. Разград. Наказателното постановление е обжалвано и е влезнало в сила с 

Решение №74/03.07.2018г. на Разградският административен съд. Като предприети мерки за 

надеждност участникът е описал: „Изготвено е, както решение на едноличния собственик на 

Интерхолд ЕООД, така и Заповед и нов ПВТР на дружеството, които да се сведат до 

знанието на всички и в които документи е видно, че "ИТЕРХОЛД" ЕООД е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания (прегледана е цялата 

документация на всички служители и всички са били назначени на трудов договор), 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
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престъпления или нарушения, а именно, нарушения на трудовото законодателство.Платена 

е санкцията и информацията е сведена до знанието на всички страни. Имеществената 

санкция е платена. Информирани са всички лица за плащането. Издадено от ГИТ е ново 

удостоверение по чл.58 с чисто досие“ 

Посоченото от участника нарушение попада в обхвата на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и 

представлява задължително основание за отстраняване от процедурата. 

За да бъде извършена преценка на предприетите мерки за надеждност и във връзка със 

законосъобразното провеждане на процедурата е необходимо да бъдат представени 

доказателства по чл. 45, ал. 2, т. 2 от ППЗОП.  

 Съгласно данните, посочени в ЕЕДОП и приложените доказателства по 

отношение на изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, участникът не е изпълнил изграждане на детски площадки, включително 

монтиране на съоръжения за игра на строеж, попадащ в обхвата на първа до четвърта 

категория съгласно Закона за устройство на територията, каквото е изискването на 

възложителя, обективирано в раздел ІІІ.1.3 от обявлението и в Част І, Раздел ІІІ, т. 3 от 

документацията за обществената поръчка. Посочен е само един изпълнен строеж, който 

включва изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра, но 

същият е пета категория. 

І.2. "ЗАПРЯНОВИ – 03" ООД   

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор като е представил ЕЕДОП в електронен вид за лицето "ЗАПРЯНОВИ – 

03" ООД, подписан с квалифициран електронен подпис от двамата управители на 

дружеството. 

Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда 

използването на подизпълнители, не се позовава на капацитета на трети лица и не участва в 

обединение с други лица, за изпълнение на обществената поръчка. 

В резултат от разглеждане на представените документи, комисията установи, че 

"ЗАПРЯНОВИ – 03" ООД е в съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата.  

І.3. "НСК СОФИЯ" ЕООД 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор като е представил ЕЕДОП в електронен вид за лицето "НСК СОФИЯ" 

ЕООД, подписан с квалифициран електронен подпис от управителя и едноличен собственик  

на дружеството. 

Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда 

използването на подизпълнители, не се позовава на капацитета на трети лица и не участва в 

обединение с други лица, за изпълнение на обществената поръчка. 

В резултат от разглеждане на представените документи, комисията установи, че 

"НСК СОФИЯ" ЕООД е в съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата.  

І.4. ДЗЗД "ГАРАНТ ЕЕ 32", с членове "ЛУСТРО - 90" ООД, "СКАФФ" ЕООД и 

"ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ООД    

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор като е представил четири броя ЕЕДОП в електронен вид за лицата 

ДЗЗД "ГАРАНТ ЕЕ 32", "ЛУСТРО - 90" ООД, "СКАФФ" ЕООД и "ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" 

ООД, подписани от представляващите дружествата. На хартиен носител са приложени 

документи за създаване на обединението и пълномощно.  
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Съгласно представените документи и информация участникът е обединение от 

юридически лица, не предвижда използването на подизпълнители и не се позовава на 

капацитета на трети лица за изпълнение на обществената поръчка. 

При прегледа на представените документи и информация се установиха  

несъответствия,  свързани с критериите за подбор, както следва: 

 Съгласно данните, посочени в ЕЕДОП на лицата ДЗЗД "ГАРАНТ ЕЕ 32" и 

"ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ООД, по отношение на изпълнени дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, не е налична информация за вида на строежа, 

изпълнен от "ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ООД на обект: „Реконструкция на съществуващо 

парково пространство с детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.619.40, УПИ VI - за 

училище, кв. 14, м-ст „Левски - зона В". В резултат не може да се установи дали участникът е 

изпълнил изграждане на детски площадки, включително монтиране на съоръжения за игра на 

строеж, попадащ в обхвата на първа до четвърта категория съгласно Закона за устройство на 

територията, каквото е изискването на възложителя, обективирано в раздел ІІІ.1.3 от 

обявлението и в Част І, Раздел ІІІ, т. 3 от документацията за обществената поръчка.  

І.5. "ЦИД АТЛАС" ООД 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор като е представил ЕЕДОП в електронен вид за лицето "ЦИД АТЛАС" 

ООД, подписан с квалифициран електронен подпис от управителя на дружеството. 

Съгласно представените документи и информация участникът не предвижда 

използването на подизпълнители, не се позовава на капацитета на трети лица и не участва в 

обединение с други лица, за изпълнение на обществената поръчка. 

В резултат от разглеждане на представените документи, комисията установи, че 

"ЦИД АТЛАС" ООД е в съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор и се допуска до следващия етап на процедурата.  

С това комисията приключи своята работа по първоначално разглеждане на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на всички участници и председателят определи следващото заседание 

да се състои на 21.09.2018 г., от 09:00 часа в административната сграда на община Пловдив, 

пл. „Ст. Стамболов“ № 1, стая № 80. 

*** 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол се ще се изпрати до 

всички участници и ще се публикува в профила на купувача на дата 12.09.2018г.  

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 в електронен вид и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация.  

Настоящият протокол се състои от три страници е технически завършен на дата 12.09.2018г., когато се 

подписва от членовете на комисията. 

ЗА КОМИСИЯТА: 

………….…………                                          ………….…………                                                          ………….………… 

/А. Хасова/                                                                           /Д. Тодорова/                                                                         /Б. Бояджиева/ 
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