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П Р О Т О К О Л 

 
На дата 07.05.2019 г., от 10:00 часа в Зала № 36 на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов” № 1, на основание и в изпълнение на Заповед № 19 РОП 28/5/07.05.2019 г. 

на Георги Титюков – зам.-кмет СМДСП при община Пловдив, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 

от ЗОП, съгласно заповед за упълномощаване № 16 ОА 1356/07.06.2016 г. на кмета на община 

Пловдив, се събра комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: „Строителство и упражняване на строителен надзор и 

инвеститорски контрол на обект: "Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от 

кв. 4 по плана на СК "Отдих и култура", гр. Пловдив“ по две обособени позиции, 

както следва: Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: "Плувен комплекс с 

50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК "Отдих и култура", гр. Пловдив“ (ОП 

1); Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски 

контрол на обект: "Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК 

"Отдих и култура", гр. Пловдив“ (ОП 2), открита от възложителя с Решение № 19 РОП 

28/28.03.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2019-0030. 
        Комисията се събра в редовен състав: 

        Председател: инж. Благой Петков – гл. експерт в дирекция „Спорт и младежка дейност“ 

при община Пловдив. 

        Членове:  

        1. инж. Евелина Цонева – външен експерт; 

        2. Теодора Димитрова-Велчева – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при 

община Пловдив. 

 

       Председателят на комисията получи от деловодството на Община Пловдив представените 

оферти, за което се състави протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

Съгласно регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП, до 17:15 часа на 03.05.2019 г. са постъпили 

двадесет и две оферти, съответно от:  

1. „НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, вх. № 19 Ф 3393/16.04.2019 г., 12:35 часа; 

2. „ДИНЕЛ СН“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3509/19.04.2019 г., 09:33 часа; 

3. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, вх. № 19 Ф 3701/25.04.2019 г., 11:19 часа; 

4. „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3733/25.04.2019 г., 14:07 часа; 

5. „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3803/02.03.2019 г., 10:56 часа; 

6. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, вх. № 19 Ф 3805/02.05.2019 г., 10:59 часа; 

7. „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ“ ООД, вх. № 19 Ф 3816/02.05.2019 г., 12:11 часа; 

8. „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3845/03.05.2019 г., 08:59 часа; 

9. „ДЖИ ЕНД АЙ“ ООД, вх. № 19 Ф 3846/03.05.2019 г., 09:01 часа; 

10. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3847/03.05.2019 г., 09:09 часа; 

11. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3850/03.05.2019 г., 09:16 часа; 

12. „ВИБ КОНСУЛТ 2016“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3851/03.05.2019 г., 09:18 часа; 

13. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, вх. № 19 Ф 3852/03.05.2019 г., 

09:21 часа; 

14. „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3853/03.05.2019 г., 09:24 часа; 

15. „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, вх. № 19 Ф 3874/03.05.2019 г., 14:02 часа; 

16. „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, вх. № 19 Ф 3876/03.05.2019 г., 14:16 часа; 

17. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, вх. № 19 Ф 3877/03.05.2019 г., 14:20 часа; 
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18. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, вх. № 19 Ф 3884/03.05.2019 г., 14:55 часа; 

19. ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“, участници в обединението „РАСТЕР ЮГ“ ООД и 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3888/03.05.2019 г., 15:25 часа; 

20. „РТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, вх. № 19 Ф 3889/03.05.2019 г., 15:26 часа; 

21. „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД, вх. № 19 Ф 3895/03.05.2019 г., 15:46 часа; 

22. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, вх. № 19 Ф 3896/03.05.2019 г., 15:55 часа; 

 

След получаване и запознаване със списъка с участниците (регистъра), всеки от членовете 

на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията започна 

своята работа. 

       На заседанието на комисията присъства Румяна Балабанова –упълномощен представител на 

„Запрянов – 03“ООД, Пенка Димитрова - упълномощен представител на ДЗЗД „Ахрида 

билдинг“, Радка Галева – упълномощен представител на „ГБС-Пловдив“ АД, Представители на 

средствата за масово осведомяване: Мариана Панчева – репортер в Plovdiv.24.bg и Димитър 

Владимиров, репортер в Радио Пловдив.  

 

І. Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. 

Действията на комисията са в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1 – 6 от ППЗОП. 

І.1. Офертата на НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО-

КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост.  

   Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на НАУЧНО 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, както и плик 

„Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който остана неотворен. 

 

І.2. Офертата на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения за ОП 2 на „ДИНЕЛ 

СН“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който остана 

неотворен. 

 

І.3. Офертата на „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „ДИ ВИ 

КОНСУЛТ БГ“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който 

остана неотворен. 

 

І.4. Офертата на „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка 

с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция  № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  
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Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „Т7 

КОНСУЛТ“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който 

остана неотворен. 

 

І.5. Офертата на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, 

който остана неотворен. 

 

І.6. Офертата на „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

       Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.7. Офертата на „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ“ ООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.  

       Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „МИКС 

ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.8. Офертата на „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „БУЛ 

ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.9. Офертата на „ДЖИ ЕНД АЙ“ ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „ДЖИ ЕНД 

АЙ“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който остана 

неотворен. 

 

І.10. Офертата на „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.  
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Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.11. Офертата на „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД , както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.12. Офертата на „ВИБ КОНСУЛТ 2016“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „ВИБ 

КОНСУЛТ 2016“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, 

който остана неотворен. 

 

І.13. Офертата на „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД е представена в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, както и плика „Предлагани ценови 

параметри“ за ОП 2 на участника, който остана неотворен. 

 

І.14. Офертата на „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „ЕН АР 

КОНСУЛТ“ ЕООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, който 

остана неотворен. 

 

І.15. Офертата на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „АЙ ТИ 

ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, 

който остана неотворен. 
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І.16. Офертата на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.17. Офертата на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 1 /ОП 1/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията и представителя на „ГБС-Пловдив“ АД подписаха 

техническото предложение за ОП 1 на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД, както и плика „Предлагани 

ценови параметри“ за ОП 1 на участника, който остана неотворен. 

 

І.18. Офертата на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на 

участника, който остана неотворен. 

 

І.19. Офертата на ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“ е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 1 /ОП 1/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията и представителя на „ГБС-Пловдив“ АД подписаха 

техническото предложение за ОП 1 на ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“ , както и плика „Предлагани 

ценови параметри“ за ОП 1 на участника, който остана неотворен. 

 

І.20. Офертата на „РТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на „РТ 

КОНСУЛТИНГ“ ЕООД , както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, 

който остана неотворен. 

 

І.21. Офертата на „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД е представена в запечатана непрозрачна опаковка 

с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 1 /ОП 1/, както и опис на представените документи.  
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Тримата членове на комисията и представителя на „ЗАПРЯНОВИ – 03“ООД подписаха 

техническото предложение за ОП 1 на „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД, както и плика „Предлагани ценови 

параметри“ за ОП 1 на участника, който остана неотворен. 

 

І.22. Офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори офертата на участника и оповести нейното съдържание. 

Констатира се, че опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за 

обособена позиция № 2 /ОП 2/, както и опис на представените документи.  

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение за ОП 2 на 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, както и плика „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 на участника, 

който остана неотворен. 

 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Председателят на комисията определи следващите заседания да се проведат от 08.05.2019 г. 

до 17.05.2019 г., в стая № 80 на административната сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов” № 1 – пристройка. 

 

*** 

От 08.05.2019 г. до 16.05.2019 г., в стая № 80 на административната сграда на община 

Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 – пристройка, комисията се събира в 

редовен състав, за да продължи своята работа. 

 

ІІ. Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 7 - 13 

ППЗОП, като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците и констатира 

следното: 

 

ІІ.1. По отношение офертата на „НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО 

СТРОИТЕЛСТВО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:  

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по 

смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при 

изпълнение на поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, 

посочени в обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Комисията след като разгледа еЕЕДОП на участника констатира следното: 
В еЕЕДОП, в част III, раздел Г е декларирал наличието на специфично национално 

основане за отстраняване без да го посочи, не е посочено дали са предприети мерки за 

реабилитиране, от страна на икономическия оператор. В случай, че не са налице специфични 

национални и други основания за отстраняване, изчерпателно изброени в документацията 

за участие, достатъчно е да се отбележи „не“. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 
„НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, следва да 

представи на комисията нов еЕЕДОП. 
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ІІ.2. По отношение офертата на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен и цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ДИНЕЛ СН“ ЕООД е 

в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.3. По отношение офертата на „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ДИ ВИ КОНСУЛТ 

БГ“ ООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 
 

ІІ.4. По отношение офертата на „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „Т7 КОНСУЛТ“ 

ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.5. По отношение офертата на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  
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В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „БУЛКОНС ГРУП“ 

ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.6. По отношение офертата на „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД:  

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да  използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка.  

При разглеждане на еЕЕДОП на участника, комисията констатира, че: 

В Част IV, Раздел А на ЕЕДОП е сгрешена датата на валидност на Удостоверението 

за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) – посочена е дата 14.04.2019 г. При справка в 

регистъра на ДНСК се установява, че Удостоверението е валидно до 02.04.2024 г. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП и направената служебно справка, 

участникът е „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД в съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.7. По отношение офертата на „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ“ ООД:  

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „МИКС ИНЖЕНЕР 

КОНСУЛТ“ ООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор. 
 

ІІ.8. По отношение офертата на „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описите по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени 

в обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

При разглеждане на еЕЕДОП на участника, комисията констатира, че: 
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    В представения от участника еЕЕДОП в част ІІІ, Раздел Г националните основания за 

отстраняване не са изброени изчерпателно. В случай, че е налично едно или повече от 

посочените национални основания за изключване, то се описват предприетите мерки за 

доказване на надеждност. 

    В посочения раздел се предоставя информация относно липсата (или наличието) на 

следните (национални) основания за изключване: 

-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и 

чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на 

труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

-нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 

23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в 

конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

Когато за лицето, подател на еЕЕДОП, не са налице изброените специфични национални 

основания за отстраняване – в Част ІІІ, раздел  Г от ЕЕДОП е достатъчно да се отбележи „не“. 

Ако за лицето подател на еЕЕДОП е налице едно или повече от специфичните национални 

основания за отстраняване, то в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва „да“. В този случай 

следва да бъде попълнена информация за конкретните обстоятелства, както и информацията в 

следващото поле, предприети ли са мерки за реабилитиране. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

„БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

ІІ.9. По отношение офертата на „ДЖИ ЕНД АЙ“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен и цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът е „ДЖИ ЕНД АЙ“ 

ООД в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.10. По отношение офертата на „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  
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В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 
 

ІІ.11. По отношение офертата на „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

При разглеждане на еЕЕДОП на участника, комисията констатира, че: 

    В Част IV, Раздел А на ЕЕДОП Участникът е декларирал, че притежава Удостоверение № 

РК-0418/01.04.2015 г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, издадено от Дирекция за национален строителен контрол 

(ДНСК) – МРРБ – валидност: 01.04.2020 г. При справка в регистъра на ДНСК се установява, че 

Удостоверение No:РК0418 на ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД е валидно до 01.04.2019 г., т.е. 

към момента на подаване на офертата удостоверението е с изтекъл срок на валидност. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

ІІ.12. По отношение офертата на „ВИБ КОНСУЛТ 2016“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ВИБ КОНСУЛТ 

2016“ ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 
 

ІІ.13. По отношение офертата на „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 
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Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 
 

ІІ.14. По отношение офертата на „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че  няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ЕН АР КОНСУЛТ“ 

ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.15. По отношение офертата на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Комисията констатира следното: 

1.В Част II, Раздел А на ЕЕДОП не е посочен отговор на въпроса „Икономическият оператор 

микро-, малко или средно предприятие ли е?“ 

2.Участникът не е попълнил част II, раздел А „Форма на участие“, а именно 

„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно 

с други икономически оператори? Същата е задължителна за деклариране. 

       3.Участникът е декларирал в част III, раздел В, че не може да потвърди, че: “ а) не е 

виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за 

проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите 

документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни 

непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани 

предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?“. Ако участникът не 

може да потвърди гореизброеното следва да попълни информация за конкретните 

обстоятелства и предприети ли са мерки, които гарантират неговата надежност. 
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Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

„АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, в срок до 5 работни дни от получаването на 

настоящия протокол, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 
ІІ.16. По отношение офертата на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че ще няма използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „СТРОЙКОНТРОЛ-

П“ ООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 
 

ІІ.17. По отношение офертата на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 1. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ЗАПРЯНОВИ-03“ 

ООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.18. По отношение офертата на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Комисията констатира следното: 

       Участникът е декларирал в част III, раздел В, че не може да потвърди, че: “ а) не е 

виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за 

проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите 

документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни 

непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или 
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възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани 

предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?“. Ако участникът не 

може да потвърди гореизброеното следва да попълни информация за конкретните 

обстоятелства и предприети ли са мерки, които гарантират неговата надежност. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

ІІ.19. По отношение офертата на ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 1. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

В Част II, Раздел А на ЕЕДОП относно „Форма на участие“ е отбелязан отговор „Да“. 

Обединението е самостоятелен участник и не участва заедно с други икономически 

оператори. 

При разглеждане на представения еЕЕДОП на обединението, съответно „Парсек груп“ 

ЕООД – участник в обединението, комисията констатира следното: В Част IV, Раздел В на 

еЕЕДОП е посочен обект: „Промяна на предназначението и преуствойството на киносалон в 

център за обучение“, като е уточнено, че обектът е административна сграда с обществено 

предназначение с РЗП - 6140 кв. м., четвърта категория. Изграждане или реконструкция на 

сграда за обществено обслужване с РЗП 6140 кв.м., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. в) и ж) от ЗУТ 

трябва да е трета категория. Щом е посочена четвърта, то това означава, че преустройството 

обхваща част от сградата, и не включва реконструкция. Съгласно § 5, т. 44 от ДР ЗУТ: 

Реконструкция на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, 

съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават 

носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

ДЗЗД „АХРИДА БИЛДИНГ“, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол, следва да представи на комисията нови еЕЕДОП - и и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

ІІ.20. По отношение офертата на „РТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 
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Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „РТ КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
 

ІІ.21. По отношение офертата на „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 1. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

Съгласно представената информация в еЕЕДОП, участникът „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД 

е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 
ІІ.22. По отношение офертата на „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД: 

Налице е съответствие между описа по чл. 47, ал. 3 ППЗОП и представените в офертата 

документи. Участникът е представил всички изискуеми документи за ОП 2. еЕЕДОП е 

предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото лице по смисъла на чл. 40 

ППЗОП.  

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката, като е представил документи за ангажираност на третите лица.  

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. 

При разглеждане на представения еЕЕДОП комисията констатира следното: 

1.Участникът не е попълнил част III, раздел В, а именно: „Икономическият оператор или 

свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или 

на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка?“. Същата е задължителна за деклариране. 

      2.В представения от участника еЕЕДОП в част ІІІ, Раздел Г националните основания за 

отстраняване не са изброени изчерпателно. В случай, че е налично едно или повече от 

посочените национални основания за изключване, то се описват предприетите мерки за 

доказване на надеждност. 

    В посочения раздел се предоставя информация относно липсата (или наличието) на 

следните (национални) основания за изключване: 

-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и 

чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на 

труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

-нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 

23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в 

конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 
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 Когато за лицето/лицата, подател/и на еЕЕДОП, не са налице изброените специфични 

национални основания за отстраняване – в Част ІІІ, раздел  Г от ЕЕДОП е достатъчно да се 

отбележи „не“. Ако за лицето подател на еЕЕДОП е налице едно или повече от специфичните 

национални основания за отстраняване, то в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва „да“. В 

този случай следва да бъде попълнена информация за конкретните обстоятелства, както и 

информацията в следващото поле, предприети ли са мерки за реабилитиране. 

Във връзка с констатацията, на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, участникът 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 
 

 С това комисията приключи своята работа на този етап. Председателят определи 

следващото заседание на комисията да се проведе след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 

ППЗОП. 

Във връзка с констатациите по отношение на някои от участниците, на основание чл. 54, 

ал. 8 ППЗОП, комисията ще публикува в профила на купувача и ще изпрати до всички 

участници настоящия протокол. 

      

Настоящият протокол се състои от 14 страници и се състави в един екземпляр. 

 

 

Председател:  

инж. Благой Петков ……………… 

 

Членове:  

Теодора Димитрова-Велчева …………………… 

инж. Евелина Цонева …..……………     


