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становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 19 РОП92(16) от 02.03.2020г. на Пламен Райчев – 
заместник-кмет на община Пловдив, в качеството „възложител“ съгласно Заповед № 20ОА-
400/25.02.2020г. на Кмета на община Пловдив, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, 
авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект: „Реконструкция, преустройство и изграждане на нов 
корпус за 5 (пет) градински групи на ДГ „Зорница“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, преустройство 
и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 

 
 На 02.03.2020г., в 10:00 ч., в сградата на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала № 36, започна своята работа Комисията, назначена със 

Заповед 19 РОП92(16) от 02.03.2020г. на Пламен Райчев – заместник-кмет на община Пловдив, в 

състав: 

Председател: 

Тодор Тодоров, 

на длъжност: директор дирекция „Обществени поръчки“ и 

Членове: 

2. инж. Красимир Еневски, 

на длъжност: началник отдел СБ при д –я „Строителство и инвестиции“;  

3. Майя Бахчеванова, 

на длъжност: главен експерт в д-я „Строителство и инвестиции“; 

4.   Иван Карчев (правоспособен юрист), 

външен експерт, вписан под уникален № ВЕ-172 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, поддържан 

от АОП; 

5.   инж. Георги Дурчов, 

външен експерт, вписан под уникален № ВЕ-131 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, поддържан 

от АОП. 

 

             В изпълнение на задачата, възложена със Заповед № 19 РОП92(16) от 02.03.2020г. – да 

отвори, разгледа, оцени и класира получените в посочената по-горе процедура оферти, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в решението и обявлението за откриване на процедурата 

и указанията за участие, във връзка §131, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила 

от 01.01.2020г.) с Комисията извърши следното:  

             І. Откриване на заседанието: 

 Председателят на Комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

съдържанието на  Заповед № 19 РОП92(16) от 02.03.2020г. 

            Комисията получи списъка на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка и установи, че в определения от Възложителя срок са подадени 15 /петнайсет/ 

оферти. Предложения са подадени в срок (17:15 часа на 28.02.2020г.), в непрозрачни опаковки, с 

ненарушена цялост, надписани в съответствие с всички изкисвания, от следните участници по реда 

на постъпването им: 
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 ІІ. След като членовете на Комисията се запознаха със списъка на участниците в 

обществената поръчка, попълниха и представиха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП за 

наличие или липса на обстоятелствата по чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.  

 На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП при отваряне на офертите присъстват упълномощени  

представители на участниците „САГРАДА“ ООД, „ГБС – ПЛОВДИВ“ АД, „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, 

„АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, и „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. Комисията извърши проверка на 

самоличността на присъстващите упълномощени представители, описани в Регистър, неразделна 

част от настоящия протокол. 

 ІІІ. Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с представените 

оферти по реда на тяхното постъпване и се установи следното: 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1576 от дата 27.02.2020г. – 10:51ч., от „ГБС - ПЛОВДИВ” АД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

№ 
Име на организацията подала 

оферта 
Дата на 

получаване 

Час на 
получав

ане 

Адрес за кореспонденция посочен 
върху плика 

Начин на 
подаване на 

офертата  

20Ф-
1576 

„ГБС – ПЛОВДИВ“ АД 27.02.2020г. 10:51 гр. Пловдив ул. „Христо Г. Данов“ № 24 лично 

20Ф-
1615 

„ИНЕРКОМ“ ЕООД 27.02.2020г. 14:39 гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 3 лично 

20Ф-
1647 

ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ“ 28.02.2020г. 10:21 гр. Пловдив, ул. „Борис Сарафов“ № 20 лично 

20Ф-
1658 

„ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ 
СТРОЙ“ ЕООД 

28.02.2020г. 11:50 гр. Пловдив, хотел SPS, офис 20 лично 

20Ф-
1660 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 28.02.2020г. 12:40 гр. Асеновград, бул. „Васил Левски“ № 5 лично 

20Ф-
1663 

„АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ 
ЕООД 

28.02.2020г. 12:57 гр. Куклен, ул. „Пейо Яворов“ № 23б лично 

20Ф-
1667 

„САГРАДА“ ООД 28.02.2020г. 13:44 Гр. Пловдив, ул. „Ибър“ № 25 лично 

20Ф-
1678 

„ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ЕООД 

28.02.2020г. 14:59 гр. Пазарджик, ул. „А. Златаров“ № 12 лично 

20Ф-
1684 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 28.02.2020г. 17:01 гр. Пловдив, ул. „Подофицер Г. Котов“ 18 лично 
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а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка. 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 6) – 2 броя; 

6. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд   (Образец № 7) 

– 2 броя. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД подписаха техническото предложение на 

участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1615 от дата 27.02.2020г. – 14:39 ч. от „ИНЕРКОМ” ЕООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка. 

5. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 7). 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД подписаха техническото предложение на участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1647 от дата 28.02.2020г. – 11:11 ч., от ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ“ с участници 

„АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „АВРАМОВ-1“ ЕООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 
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параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“  ЕООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Споразумение за създаване на сдружение между „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „АВРАМОВ-1“ 

ЕООД; 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител – 3 броя; 

6. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството 

7. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД подписаха техническото предложение на 

участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1658 от дата 28.02.2020г. – 11:50 ч.,от „ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ 

СТРОЙ” ЕООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„ГБС-ПЛОВДИВ“ АД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител – 2 броя; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 
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а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

5. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД подписаха техническото предложение на участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1660 от дата 28.02.2020г. – 12:40 ч.,от „ЗАПРЯНОВИ-03” ООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„САГРАДА“  ЕООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

5. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  (Образец № 6) 

– 2 броя. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „САГРАДА“ ООД подписаха техническото предложение на участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1663 от дата 28.02.2020г. – 12:57 ч., от „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП” 

ЕООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 



                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП (Образец № 3); 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител – 2 броя; 

5. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

6. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД подписаха техническото предложение на участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1667 от дата 28.02.2020г. – 13:44 ч., от „САГРАДА” ООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител – 2 броя; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

5. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД подписаха техническото предложение на участника. 

 
 



                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1678 от дата 28.02.2020г. – 14:59 ч., от „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на 

„ГБС - ПЛОВДИВ“  АД. 

Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител; 

4. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност – заверени копия; 

5. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

6. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „ГБС - ПЛОВДИВ“  АД  подписаха техническото предложение на участника. 

 

 Оферта с вх. № 20Ф-1684 от дата 28.02.2020г. – 17:01 ч., от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД: 

 Комисията установи, че офертата е представена в запечатана опаковка и съдържа отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. На 

основание чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП приложеният плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

беше подписан от трима членове на Комисията и упълномощения представител на „АСТРА БИЛДИНГ 

ГРУП“  ЕООД. 

 Председателят на Комисията обяви съдържанието на опаковката на участника, както 

следва: 

1. Заявление за участие (Образец № 1); 

2. Списък на представените документи (Образец № 2); 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител; 

4. Техническо предложение (вкл. на оптичен носител), съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 4, съдържащо: 



                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

а.1.) линеен график за изпълнение на договора; 

а.2.) предложение за изпълнение на строителството. 

5. Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 7) 

– 1 брой. 

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията и упълномощеният 

представител на „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“  ЕООД подписаха техническото предложение на 

участника. 

 ІV. След отварянето и на последната оферта Председателят на комисията уведоми 

присъстващите представители на участниците за следното: Приключила е публичната част от 

заседанието на Комисията, която ще разгледа представените от участниците документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя и ще състави протокол. В случай, че бъдат установени липси, непълноти или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията ще 

ги посочи в протокола и ще го изпрати на участниците в деня на публикуването му в профила на 

купувача. 

  Председателят на комисията закри заседанието в 12:05 часа. 

 

********** 

 V. Комисията продължи своята работа на три последователни закрити заседания, 

проведени в периода 04 март – 20 май 2020г. за разглеждане на документите съгласно чл. 39 от 

ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за 

подбор, и констатира следното: 

V.1. По отношение офертата на "ГБС – ПЛОВДИВ" АД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от председателя 

на Управителния съвет и от изпълнителния директор на дружеството (Образец № 2); 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицата 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП и  чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "ГБС – ПЛОВДИВ" АД: 



                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ГБС – ПЛОВДИВ" АД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – 

ЦПРС съгласно Удостоверение № І-TV 000759 І: ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, 

ал. 4 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до пета категория: с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.1.6, т. 1.1.4 и т. 1.5.6; Удостоверение № ІІ-TV 000208 ІІ Втора група: строежи от транспортната 

инфраструктура, съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до четвърта категория; 

Удостоверение № ІІІ-TV 000176 ІІІ Трета група: от енергийната инфраструктура, съгласно чл.5, ал.4 

от ПРВВЦПРС: строежи от първа до пета категория; Удостоверение № ІV-TV 000275 Четвърта 

група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и 

опазването на околната среда, съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС – строежи от първа до пета 

категория; Удостоверение №V-TV 000480 V ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД-2008, 

сектор „Строителство“ с класове: 41.20;42.11;42.12;42.13;42.21; 

42.22;42.91;42.99;43.11;43.12;43.13;43.21;43.22;43.29;43.31;43.32;43.33;43.34;43.39;43.91 ;43.99; 80.20.  

След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=270, Комисията установи, че срокът на валидност 

на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ГБС – ПЛОВДИВ" АД декларира общ годишен оборот за 2016г. – 17 263 791 лв.; 

за 2017г. –15 082 290лв. и за 2018г. - 16 610 006 лв.; 

 Съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗМСП "годишен оборот" е нетният размер на приходите от 

обичайната дейност на предприятието. След справка в Търговския регистър и публикуваните 

годишни финансови отчети за 2016г., 2017г. и 2018г. на участника, Комисията установи, че 

предоставената информация е коректна. Участникът не е представил данни за оборота си за 2019г., 

която за него е последната приключила финансова година, считано от датата на създаването му, 

но поради това, че оборотите от другите две референтни години – 2018 и 2017г. покриват 

изискването на Възложителя за доказване на икономически и финансови възможности, Комисията 

няма да изисква допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=270
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детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил минимум една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с 

 този на поръчката. Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се считат 

проектантски дейности за изработване на технически и/или работни проекти: за 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда за обществено обслужване. 

Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги. 

2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване 

на офертата строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката. Под 

строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката се разбира: ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или разширение и/или 

рехабилитация и/или еквивалентна дейност за обект/строеж: сграда за обществено 

обслужване с РЗП не по-малко от 1000 кв.м. 

 Участникът "ГБС – ПЛОВДИВ" АД декларира, че е изпълнил три обекта с предмет идентичен 

или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата. От 

описанието на обектите е видно, че два от тях са възложени след проведени обществени поръчка, 

като проверка на общодостъпната информация в профила на купувача, показа, че строителството 

е извършено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за обем:  

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942 

https://panagyurishte.nit.bg/assets/resourcedocuments/3020/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%

9E%D0%A0%20%D0%9E%D0%9F1%20-

%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf 

 Участникът "ГБС – ПЛОВДИВ" АД декларира, че е изпълнил една услуга (проектиране и 

упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата. От описанието на услугата е видно, че 

е възложена след проведена обществена поръчка, като проверка на общодостъпната информация 

в профила на купувача, показа, че услугата е извършена в релевантния период, и покрива 

изискванията на Възложителя:  

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942 

3. Оферта, която включва: 

          Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор на дружеството. На този етап 

Комисията констатира единствено наличието на техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 2 броя, 

изготвени по образец (Образец № 7), представени в оригинал и подписани от представляващите 

акционерното дружество лица.  

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942
https://panagyurishte.nit.bg/assets/resourcedocuments/3020/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%D0%9F1%20-%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf
https://panagyurishte.nit.bg/assets/resourcedocuments/3020/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%D0%9F1%20-%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf
https://panagyurishte.nit.bg/assets/resourcedocuments/3020/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%D0%9F1%20-%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93.pdf
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024HZkR5500942


                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

  След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че 

участникът „ГБС – ПЛОВДИВ“ АД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което реши участникът да бъде допуснат до по-

нататъшно участие в процедурата. 

  

V.2. По отношение офертата на "ИНЕРКОМ" ЕООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от Управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицето 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "ИНЕРКОМ" ЕООД: 

 Участникът е представил информация по отношение на липсата на основания за 

задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата. 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ИНЕРКОМ" ЕООД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – ЦПРС 

съгласно Удостоверение № I - TV 019310 ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, 

ал. 4 от ПРВВЦПРС: строежи от трета до пета категория: с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.1.6, т. 1.1.4 и т. 1.5.6. След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=12832, Комисията установи, че срокът на 

валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ИНЕРКОМ" ЕООД декларира общ годишен оборот за 2017г. – 12 000 334.82 лв.; 

за 2018г. – 9 281 580.66 лв. и за 2019г. – 3 216 625.28 лв.; 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2017г. 

и 2018г. на участника, Комисията установи, че документ с наименование „ГФО за 2018г.“ съдържа  

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=12832


                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

само документ за платена държавна такса. В годишния финансов отчет за 2017г. са декларирани 

нетни приходи от продажби в размер на 11 220 000 лв. Участникът е представил данни за оборота 

си за 2019г., която за него е последната приключила финансова година, считано от датата на 

създаването му, които не могат да бъдат проверени, но поради това, че оборотът от референтната  

2017г. покрива изискването на Възложителя за доказване на икономически и финансови 

възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "ИНЕРКОМ" ЕООД декларира, че е изпълнил един обект с предмет идентичен 

или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата, но 

не е описал строително-монтажните работи, както и РЗП на обекта. Комисията извърши проверка 

на общодостъпната информация в профила на купувача, от която се установи, че строителството 

е извършено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за обем:  

https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor-op-31.pdf 

 Участникът "ИНЕРКОМ" ЕООД декларира, че е изпълнил една услуга (проектиране и 

упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата. От описанието на услугата е видно, че 

е възложена след проведена обществена поръчка, като проверка на общодостъпната информация 

в профила на купувача, показа, че услугата е извършена в релевантния период, и покрива 

изискванията на Възложителя: 

 https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor-op-31.pdf 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

управителя на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по 

образец (Образец № 7), представена в оригинал и подписан от представляващия дружеството 

управител. 

  След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че 

участникът „ИНЕРКОМ“ ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което реши участникът да бъде допуснат до по-

нататъшно участие в процедурата. 

  

V.3. По отношение офертата на ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ“ с участници „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

и „АВРАМОВ-1“ ЕООД: 

https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor-op-31.pdf
https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor-op-31.pdf
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“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ (Образец 

№ 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от лицето, 

представляващо обединението; 

1.3 Договор за създаване на обединение, от който е видно, че участникът е обединение от следните 

търговски дружества: „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „АВРАМОВ-1“ ЕООД. За водещ партньор в 

обединението е определено „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, а за представляващ обединението – 

Дичо Щилянов. В съответствие с разпоредбите на чл. 37, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ППЗОП, както и във 

връзка с изискванията на Възложителя, от представения договор е видно: правата и задълженията 

на участниците в обединението, разпределение на отговорността между членовете на 

обединението, включително солидарност на отговорността, дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението, представляващ обединението партньор и срок на обединението. 

1.4 Участникът представя три броя ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписани от лицата 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и чл. 141, ал. 2 и чл. чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, вкл. 41, 

ал. 4 от ППЗОП; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представени от обединението ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ” и неговите членове: 

 В част II „Информация за икономическия оператор“ на ЕЕДОП участникът е маркирал 

отговор „ДА“ на въпроса дали участва в процедурата заедно с други икономически оператори; 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП):      

 В част IV „Критерии за подбор”, раздел „А” Годност на ЕЕДОП участникът ДЗЗД 

„ДЕТСТРОЙ” не посочва информация. 

 Участникът в обединението „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД посочва регистрация в Камарата 

на строителите в България – ЦПРС съгласно Удостоверение №   I - TV 015904: ПЪРВА ГРУПА: 

строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: строежи от трета до пета категория: с 

изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6, т. 1.1.4 и т. 1.5.6. След извършена справка в електронния 

регистър ЦПРС https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=566, Комисията установи, че 

срокът на валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

 Участникът в обединението „АВРАМОВ-1” ЕООД посочва регистрация в Камарата на 

строителите в България – ЦПРС съгласно Удостоверение №   I - TV 003155: ПЪРВА ГРУПА: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=566
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строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: строежи от трета до пета категория: с 

изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6, т. 1.1.4 и т. 1.5.6. След извършена справка в електронния 

регистър ЦПРС https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=7552, Комисията установи, че 

срокът на валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ” не посочва информация в част IV „Критерии за подбор”, 

раздел „Б” Икономически и финансово състояние на ЕЕДОП. 

 Участникът в обединението "АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД декларира общ годишен оборот 

за 2017г. – 2 444 000 лв.; за 2018г. – 5 124 000 лв. и за 2019г. – 870 000 лв.; 

 Участникът в обединението „АВРАМОВ-1” ЕООД декларира общ годишен оборот за 2017г. 

2 825 113 лв.; за 2018г. – 2 755 916лв. и за 2019г. – 1 819 516лв.; 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2017г. 

и 2018г. на участниците в обединението, Комисията установи, че предоставената информация е 

коректна. Участниците са представили данни за оборотите си за 2019г. – последната приключила 

финансова година, считано от датата на създаването им, които не могат да бъдат проверени, но 

поради това, че оборотите от другите две референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването 

на Възложителя за доказване на икономически и финансови възможности, Комисията няма да 

изисква допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):   

 В част IV „Критерии за подбор”, раздел „В” Технически възможности на ЕЕДОП участникът 

ДЗЗД „ДЕТСТРОЙ” не посочва информация. 

 В представения от партньора в обединението „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ЕЕДОП, в част 

IV „Критерии за подбор”, раздел „В” Технически възможности е посочен опит в строителството на 

един обект. От описанието на обекта е видно, че обектът е възложен след проведена обществена 

поръчка, като проверка на общодостъпната информация в профила на купувача, показа, че 

строителството е извършено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за 

обем:  

http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777

2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333

031 

 Партньорът в обединението "АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е изпълнил една 

услуга (проектиране) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години 

от датата на подаване на офертата. Участникът не е представил достатъчно информация (не е 

описана фазата на проекта – дали е работен или технически) в подкрепа на декларираните 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=7552
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333031
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333031
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333031
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431333031
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обстоятелства за извършената услуга, поради което Комисията не може да направи обосновано 

заключение, че декларираната в ЕЕДОП услуга е идентична или сходна с тези на настоящата 

обществена поръчка. 

3. Оферта, която включва: 

     Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

представляващия обединението. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

       Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 1 брой, 

изготвена по образец (Образец № 7), представена в оригинал и подписана от представляващия  

обединението.  

  В резултат от извършената проверка и констатациите, Комисията реши на основание чл. 

104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да предостави възможност на участника ДЗЗД 

„ДЕТСТРОЙ“ да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следните 

констатирани липси, непълноти и/или несъответствие на информацията с изискванията на 

Възложителя: 

 Да представи допълнителна информация, че участникът в обединението „АСТРАЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.  

* Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се считат проектантски дейности 

за изработване на технически и/или работни проекти: за строителство и/или основен ремонт 

и/или реконструкция на сграда за обществено обслужване. 

 

V.4. По отношение офертата на "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от Управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицето 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон.  

* Представен е и един брой компактдиск (CD-R) с надпис: ЕЕДОП „УРБА – А“ ООД, който не 

съдържа никаква записана информация. 
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2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от участника "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД: 

 В представения еЕЕДОП, в част ІV, Раздел Б: Информация за представителите на 

икономическия оператор не са посочени данни за управителя на дружество. 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че ще ползва капацитета на други субекти, както и подизпълнители 

(съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП), но не попълнил данните 

им. 

 Поради факта, че представеният компактдиск за третото лице не съдържа данни, Комисията 

не може да прецени неговото качество съгласно чл. 65 и чл. 66 от Закона за обществените поръчки. 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД посочва регистрация в Камарата на 

строителите в България – ЦПРС съгласно Удостоверение № І – TV 017254, ПЪРВА ГРУПА – 

строежи от трета до пета категория. След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=17505, Комисията установи, че срокът на валидност 

на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД декларира общ годишен оборот за 

2016г. – 451 582 лв.; за 2017г. – 1 912 673 лв. и за 2018г. – 2 831 511 лв.; 

o След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2017г. 

и 2018г. на участника, Комисията установи, че предоставената информация е коректна. Участникът 

не е представил данни за оборота си за 2019г., която за него е последната приключила финансова 

година, считано от датата на създаването му, но поради това, че оборотите от другите две 

референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя за доказване на 

икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД декларира, че е изпълнил три обекта с 

предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване 

на офертата, както следва: 

1. Комплексни СМР обект – Месокомбинат Садово. Видове СМР - 1. Основен ремонт на 

съществуваща сграда РЗП – 2100 кв.м.; 2. Изграждане на пристройка към съществуваща 

основна сграда и офис сграда, РЗП -1100 кв.м.; 3. изграждане на външна планировка РЗП - 1600 

кв.м; - получател „ТЕХНО ЕРГ“ ООД“.  

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=17505
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 От така декларираното е видно, че „ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД участва като 

подизпълнител на „ТЕХНО ЕРГ“ ООД. Предвид факта, че декларираната информацията не е 

налична в публични регистри, Комисията не може да извърши преценка относно това кои от 

посочените дейности участникът е изпълнил самостоятелно и да направи обосновано заключение, 

че декларираният в ЕЕДОП обект е идентичен или сходен с този на настоящата обществена 

поръчка, включително и като обем, в съответствие с изискванията на Възложителя; 

2. „СМР Многофункционална обществено-обслужваща сграда, хотел и автоцентър с РЗП - 

3500кв.м." Въстанически - Север" гр. Пловдив, част "Архитектура" зидарски работи, - 

получател „БИГЛА III“ ООД“. 

 От така декларираното е видно, че „ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД участва като 

подизпълнител на „БИГЛА III“ ООД. Предвид факта, че декларираната информацията не е налична 

в публични регистри, Комисията не може да извърши преценка относно това кои от посочените 

дейности участникът е изпълнил самостоятелно и да направи обосновано заключение, че 

декларираният в ЕЕДОП обект е идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, 

включително и като обем, в съответствие с изискванията на Възложителя; 

3. Хотел за обществено обслужване в землището на с. Старосел - "Тракийска резиденция -

Старосел" - СМР - Система за подпокривна конструкция; Система за окачен таван с 

перфорирани плоскости; Система за окачен таван с гладък гипсокартон РЗП - 620 кв.м. -  

получател: „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД“. 

 Участникът е декларирал, че „РЗП е 620 кв.м“, като от така представената информация 

Комисията не може да се прецени този обем по отношение на сградата ли е деклариран или по 

отношение обема изпълнени строително-монтажни работи.  

 Участникът "ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД не е декларирал изпълнението на 

услуга (проектиране и упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този 

на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

управителя на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена  

по образец (Образец № 7), представена в оригинал и подписана от представляващия дружеството 

управител.  

  В резултат от извършената проверка и констатациите, Комисията реши на основание чл. 

104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да предостави възможност на участника „ИНДУСТРИАЛ 

РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
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публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

следните констатирани липси, непълноти и/или несъответствие на информацията с изискванията 

на Възложителя: 

1. Да представи информация за качеството на третото лице; 

2. Да представи ЕЕДОП на третото лице; 

3. Да представи допълнителна информация за изпълненото през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с 

този на поръчката. 

* Под строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, се разбира: 

ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

еквивалентна дейност за обект/строеж: сграда за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 

1000 кв.м. 

4. Да представи информация, че е изпълнил за последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката.  

* Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се считат проектантски дейности 

за изработване на технически и/или работни проекти: за строителство и/или основен ремонт 

и/или реконструкция на сграда за обществено обслужване. 

 

V.5.  По отношение офертата на "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от единия от 

управителите на дружеството; 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицата 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 141, ал. 2 от Търговския закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД: 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания  

 незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в 

процедурата; 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 
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o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – 

ЦПРС съгласно Удостоверение № I-TV 010775 – ПЪРВА ГРУПА строежи от първа до пета 

категория строежи; Удостоверение № II-TV 002645 – 2-ра група, от 1-ва до 4-та категория строежи; 

Удостоверение № III-TV 002981 – 3-та група, от 1-ва до 5-та категория строежи; Удостоверение № 

IVTV 005196 – 4-та група, от 1-ва до 5-та категория строежи; Удостоверение № V-TV 007424 – 5-та 

група, отделните видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“. След извършена справка 

в електронния регистър ЦПРС https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2048, Комисията 

установи, че срокът на валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД декларира общ годишен оборот за 2016г. – 13 954 000 

лв.; за 2017г. – 6 420 000 лв. и за 2018г. – 13 277 000 лв.; 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2016г., 

2017г. и 2018г. на участника, Комисията установи, че информацията е коректна. Участникът не е 

представил данни за оборота си за 2019г., която за него е последната приключила финансова 

година, считано от датата на създаването му, но поради това, че оборотите от другите две 

референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя за доказване на 

икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация. 

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД декларира, че е изпълнил два обекта с предмет 

идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на 

офертата. От описанието на обектите е видно, че са възложени след проведени обществени 

поръчка, като след проверка на общодостъпната информация в АОП, се установи, че 

строителството е изпълнено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за 

обем:  

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419KRbf4663420 

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index&dogovorid=6  

 Участникът "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД декларира, че е изпълнил една услуга (проектиране и 

упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата. От описанието на услугата е видно, че 

е възложена след проведена обществена поръчка, като проверка на общодостъпната информация  

в профила на купувача, показа, че услугата е извършена в релевантния период, и покрива 

изискванията на Възложителя:  

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419KRbf4663420 

3. Оферта, която включва: 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=2048
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419KRbf4663420
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index&dogovorid=6
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170419KRbf4663420
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 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от единия 

управител на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (2 броя) – 

изготвени по образец (Образец № 7), представени в оригинал и подписани от двамата 

представляващи дружеството управители.  

  След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че 

участникът „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, поради което реши участникът да бъде допуснат до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

V.6. По отношение офертата на „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя два броя ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R) – един за участника и 

един за трето лице – подизпълнител. ЕЕДОП на участника е подписан от лицето съгласно чл. 40, 

ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "АСТРА БИЛДИНГ ГРУП" ЕООД: 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че ще ползва подизпълнител – „ЕКА СТУДИО" ЕООД – по част 

проектиране и авторски надзор – дялово участие 3,1 % (съгласно неправилно отбелязаното в 

част ІІ, съответно раздел „А“ на ЕЕДОП, вместо да бъде попълнен раздел „Г“); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "АСТРА БИЛДИНГ ГРУП" ЕООД посочва регистрация в Камарата на строителите в 

България – ЦПРС съгласно Удостоверение №   I - TV 016311:  ПЪРВА ГРУПА строежи от трета до 

пета категория. След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 
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https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024#, Комисията установи, че срокът на 

валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "АСТРА БИЛДИНГ ГРУП" ЕООД декларира общ годишен оборот за 2017г. – 

1 218 873 лв.; за 2018г. – 2 776 986 лв. и за 2019г. – 1 982 475 лв.; 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за  2017г. 

и 2018г. на участника, Комисията установи, че предоставената информация е коректна.  Участникът 

е представили данни за оборотите си за 2019г. – последната приключила финансова година, 

считано от датата на създаването му, които не могат да бъдат проверени, но поради това, че 

оборотите от другите две референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя 

за доказване на икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква 

допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "АСТРА БИЛДИНГ ГРУП" ЕООД декларира, че е изпълнил шест строителни 

обекта с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на 

подаване на офертата, както следва: 

1. „Инвестиционен проект за многофункционална обществено-обслужваща сграда, хотел, и 

автоцентър в УПИ VI-6551.107, движение и транспорт, жп гара, автогара, общ. обсл. дейности 

от кв. 1а нов по плана на кв. "Въстанически"- север, гр. Пловдив – земни, кофражни, армировъчни 

и бетонови работи- РЗП – 6350м2; хидроизолации – 5368м2; топлоизолации – 6155м2; 1500000 

лв.; 2018г.; - получател „БИГЛА-III“ ООД, София“.  

 От така декларираното е видно, че „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД участва като 

подизпълнител на „БИГЛА-III“ ООД. Предвид факта, че декларираната информацията не е налична 

в публични регистри, Комисията не може да извърши преценка относно това кои от посочените 

дейности  участникът е  изпълнил  самостоятелно  и да  направи  обосновано  заключение, че 

декларираният в ЕЕДОП обект е идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, 

включително и като обем, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

2. „Изграждане авторемонтна работилница на „ФРЕШ ЛОДЖИ“К ЕАД в с. БЕНКОВСКИ - земни, 

кофражни, армировъчни и бетонови работи; шлайфана бетонова настилка; стенни и покривни 

панели; хидроизолация на покрив; вертикална планировка; външни настилки 1342м2 бетонова  

настилка – 15 см бетон и 40 см трошен камък; РЗП - 1750м2; 418400 лв.; 2016г.; „ФРЕШ ЛОДЖИК“ 

ЕАД. 

 Обектът е деклариран в  ЦПРС: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024#, но 

без посочване на обема, извършени СМР, поради което Комисията не може да извърши преценка 

за съответствие с критерия за подбор. 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024
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3. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ГАЛЕРИЯ, гр. Пловдив“ – ремонтни работи, 

вътрешно преустройство - изпълнени 1500м2 застроена площ от 19500 м2 обща застроена 

площ; 130000 лв.; 2017-2018г.; „СИЕНИТ СГ“ ЕАД, Пловдив. 

 От така декларираното е видно, че „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД участва като 

подизпълнител на "СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА" АД. Предвид факта, че декларираната 

информацията не е налична в публични регистри, Комисията не може да извърши преценка относно 

това кои от посочените дейности участникът е изпълнил самостоятелно и да направи обосновано 

заключение, че декларираният в ЕЕДОП обект е идентичен или сходен с този на настоящата 

обществена поръчка, включително и като обем, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

4. „РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕСТОРАНТ ХЕПИ НОВОТЕЛА“, гр. Пловдив – настилки, фасади, 

преградни стени, окачени тавани, ВиК, РЗП - 985м2; 216135лв.; 2016г.; „БАР“ ЕООД, ВАРНА. 

 Обектът е деклариран в  ЦПРС: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024#, но 

без посочване на обема извършени СМР, поради което Комисията не може да извърши преценка 

за съответствие с критерия за подбор. 

5. „РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ВИКТОРИЯ в хотел ТРИМОНЦИУМ, гр. Пловдив“ -  

настилки, вътрешни довършителни работи, облицовки, РЗП – 1053 м2; 80150 лв.; 2016г. ; 

„ВИКТОРИЯ РИНГ“ ЕАД, София.  

 Обектът е деклариран в  ЦПРС: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024#, но 

без посочване на обема, извършени СМР, поради което Комисията не може да извърши преценка 

за съответствие с критерия за подбор. 

6. „ИЗГРАЖДАНЕ КИНОЗАЛИ В МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ, гр. Пловдив“ – кофраж, армировка и бетон 

1550 м2, 233294лв; 2015г. Главен възложител „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД. 

 От така декларираното е видно, че „АСТРА БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД участва като 

подизпълнител на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД. Предвид факта, че декларираната информацията не е 

налична в публични регистри, Комисията не може да извърши преценка относно това кои от 

посочените дейности участникът е изпълнил самостоятелно и да направи обосновано заключение,  

че декларираният в ЕЕДОП обект е идентичен или сходен с този на настоящата обществена 

поръчка, включително и като обем, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и   

изисквания  на Възложителя –  изготвено  по образец,  представено в  оригинал и  подписано  от  

управителя на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по 

образец (Образец № 7), представени в оригинал и подписани от представляващия дружеството 

управител.  

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14024
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2.1.  Проверка на ЕЕДОП, представен от третото лице подизпълнител „ЕКА СТУДИО“ ЕООД: 

 Комисията извърши проверка на третото лице в Агенция по вписванията – Търговски 

регистър и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

 ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R) – подписан от лицето съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

 Подизпълнителят е представил изискуемата информация по отношение на липсата на 

основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за 

незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в 

процедурата; 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Подизпълнителят „ЕКА СТУДИО“ ЕООД декларира общ годишен оборот за 2015г. – 303 720 

лв. за 2016г. – 222 162 лв.; за 2017г. – 250 618; за 2018г. – 298 161 лв. и за 2019г. – 239 980 лв.; 

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Подизпълнителят „ЕКА СТУДИО“ ЕООД декларира, че е изпълнил две услуги (проектиране 

и упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата, като от описанието им е видно, че са 

извършени в релевантния период и покриват изискванията на Възложителя.  

  В резултат от извършената проверка и констатациите, Комисията реши на основание чл. 

104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да предостави възможност на участника „АСТРА 

БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД да отстрани по реда на чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

следните констатирани липси, непълноти и/или несъответствие на информацията с изискванията 

на Възложителя: 

           Да представи допълнителна информация за изпълненото през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата строителство с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на поръчката. 

* Под строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, се разбира: 

ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 

еквивалентна дейност за обект/строеж: сграда за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 

1000 кв.м. 

 

V.7. По отношение офертата на "САГРАДА" ООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ (Образец 

№ 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 
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1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя два броя ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R) – един за участника и 

един за трето лице – подизпълнител. ЕЕДОП на участника е подписан от лицата съгласно чл. 40, 

ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 141, ал. 2 от Търговския закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "САГРАДА" ООД: 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че ще ползва подизпълнител – „ГЕО ГРУП" ООД – по част проектиране 

и авторски надзор – дялово участие 2,91 % (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел 

„Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "САГРАДА" ООД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – ЦПРС 

съгласно Удостоверение за вписване № I – TV 014991: ПЪРВА ГРУПА строежи от втора до пета 

категория. След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=8195, Комисията установи, че срокът на валидност 

на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "САГРАДА" ООД декларира общ годишен оборот за 2016г. – 1 425 000 лв.; за 

2017г. – 2 281 000 лв. и за 2018г. – 3 517 000 лв. (посочени в хиляди от ГФО); 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2016г., 

2017г. и 2018г., Комисията установи, че предоставената информация е коректна. Участникът не е 

представил данни за оборота си за 2019г., която за него е последната приключила финансова 

година, считано от датата на създаването му, но поради това, че оборотите от другите две 

референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя за доказване на 

икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация. 

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "САГРАДА" ООД декларира, че е изпълнил един обект с предмет идентичен или 

сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата. От 

описанието на обекта е видно, че е възложен след проведен обществена поръчка, като след 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=8195
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проверка на общодостъпната информация в профила на купувача, се установи, че строителството 

е изпълнено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за обем: 

 http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=235 

2.1. Проверка на ЕЕДОП, представен от третото лице подизпълнител "ГЕО ГРУП" ООД: 

 Комисията извърши проверка на третото лице в Агенция по вписванията – Търговски 

регистър и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

 ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R) – подписан от лицата съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП и  чл. 141, ал. 2 от Търговския закон; 

 Подизпълнителят е представил изискуемата информация по отношение на липсата на 

основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за 

незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в 

процедурата; 

 Подизпълнителят посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Подизпълнителят „ГЕО ГРУП“ ООД декларира общ годишен оборот за 2015г.  – 295 574 лв. 

за 2016г. – 264 505лв.; за 2017г. – 220 027 лв.; за 2018г. – 103 661 лв. и за 2019г. – 271 764 лв.; 

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Подизпълнителят „ГЕО ГРУП“ ООД декларира, че е изпълнил една услуга (проектиране и 

упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата, като от описанието й е видно, че е 

извършена в релевантния период и покрива изискванията на Възложителя. 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от единия 

управител на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по 

образец (Образец № 7), представена в оригинал и подписана от представляващия дружеството 

управител. 

http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=235
http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=235
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  След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че 

участникът „САГРАДА“ ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което реши участникът да бъде допуснат до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

V.8. По отношение офертата на "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ (Образец 

№ 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицето 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

1.5 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност: 

 Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП изх. № 31919014/02.10.2019г., издадено от 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 

 Копие на платежно нареждане за плащане към ИА „Инспекция по труда“; 

 Решение № 593/30.10.2019г. на Административен съд гр. Плевен по административно дело 

№ 806/2019г. 

  Решение № 639/12.11.2019г. на Административен съд гр. Плевен; 

 Заповед за забрана и недопускане на външни лица и лица без трудов договор на обектите, 

изпълнявани от "Делчев Инженеринг" ЕООД;  

  Утвърдена Програма за вътрешния ред, включваща: Заповед № 001-А/07.03.2018г. за 

условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

Основни правила № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Сертификат №191010821152/21.08.2019г. за въведена система за безопасни и 

здравословни условия на труд съгласно изискванията на ISO 45001:2018, издаден от TQV 

Certification Services Private Limited. Срок на валидност до 20.08.2022г.  

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД: 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата, като в 

раздел „В“ Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
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професионално нарушение на ЕЕДОП е отбелязал с отговор „ДА“ въпроса нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в областта на трудовото право. Представени са 

мерки за надеждност, описани в т. 1.5. 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и 

подизпълнители (съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД посочва регистрация в Камарата на строителите в 

България – ЦПРС съгласно Удостоверение № І -ТV 018311 – ПЪРВА ГРУПА строежи от първа до 

пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверение №ІІ-ТV;  Удостоверение №ІV – 

TV 008810. След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16866, Комисията установи, че срокът на валидност 

на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира общ годишен оборот за 2016г. 

1 107 145,48 лв.; за 2017г. – 4 787 823,70 лв. и за 2018г. – 4 423 042,31 лв.; 

  След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за 2016г., 

2017г. и 2018г. на участника, Комисията установи, че информацията е коректна. Участникът не е 

представил данни за оборота си за 2019г., която за него е последната приключила финансова 

година, считано от датата на създаването му, но поради това, че оборотите от другите две 

референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя за доказване на 

икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация.  

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е изпълнил четири строителни 

обекта с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на 

подаване на офертата. От описанието на обектите е видно, че са възложени след проведени 

обществени поръчкаи, като проверка на общодостъпната информация в профилите на купувача, 

показа, че строителството е изпълнено в релевантния период, и покрива и изискването на 

Възложителя за обем:  

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=

21202. 

http://www.belovo.eu/index.php/profil-na-kupuvacha-arhivi/10-profil-na-kupuvacha?start=72 

http://maritsa.bg/profil/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-8/ 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16866
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=21202.
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=21202.
http://www.belovo.eu/index.php/profil-na-kupuvacha-arhivi/10-profil-na-kupuvacha?start=72
http://maritsa.bg/profil/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-8/
http://maritsa.bg/profil/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-8/
http://maritsa.bg/profil/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-8/
http://maritsa.bg/profil/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-8/
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http://belovo.eu/index.php/publichni-pokani/10-profil-na-kupuvacha/1773-dogovori-i-aneksi-ps-11-id-00112-2018-

0011 

 Участникът "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че е изпълнил една услуга 

(проектиране и упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на 

поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. От описанието на услугата 

е видно, че е възложена след проведена обществена поръчка, като проверка на общодостъпната 

информация в профила на купувача, показа, че услугата е извършена в релевантния период, и 

покрива изискванията на Възложителя:  

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=

21202 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

управителя на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по 

образец (Образец № 7), представена в оригинал и подписана от представляващия дружеството 

управител.  

  След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП от участника „ДЕЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията установи следното несъответствие с изискванията към личното 

състояние, поставени от Възложителя.  

  За периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от ЗОП против участника „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са 

издадени: 

 наказателно постановление № 15-0000582/08.02.2019г. на директора на дирекция 

„Инспекция по труда“ – гр. Плевен, с което му е наложено административно наказание 

имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на 

труда. Наказателното постановление е потвърдено с Решение № 79/22.05.2019г. на 

Районен съд – Левски, постановено по а.н.д. № 120/2019г. по описа на съда, оставено в 

сила с Решение № 593/30.10.2019г. на Административен съд - Плевен по а.н.д. № 

806/2019г. по описа на съда; 

 наказателно постановление № 15-0000977/08.02.2019г. на директора на дирекция 

„Инспекция по труда“ – гр. Плевен, с което му е наложено административно наказание 

имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на 

труда. Наказателното постановление е потвърдено с Решение № 91/07.06.2019г. на 

Районен съд – Левски, постановено по а.н.д. № 121/2019г. по описа на съда, оставено в 

http://belovo.eu/index.php/publichni-pokani/10-profil-na-kupuvacha/1773-dogovori-i-aneksi-ps-11-id-00112-2018-0011
http://belovo.eu/index.php/publichni-pokani/10-profil-na-kupuvacha/1773-dogovori-i-aneksi-ps-11-id-00112-2018-0011
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=21202
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=83614&companyId=21202
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сила с Решение № 639/12.11.2019г. на Административен съд - Плевен по а.н.д. № 

885/2019г. по описа на съда. 

  От представените от участника документи, представляващи мерки за доказване на 

надеждност, както и от служебно извършена справка и издадено удостоверение от ИА ГИА № 

ИЗХУ2010315/07.05.22020г., за участника „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е установено, че с влезли 

в сила наказателни постановления № 15-0000582/08.02.2019г. и № 15-0000977/08.02.2019г. на 

директора на дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Плевен, дружеството в качеството му на 

работодател е нарушило трудовото законодателство, което нарушение е квалифицирано по чл. 63, 

ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1 от КТ. 

  Нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена 

поръчка са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Възможността за доказване на надеждност 

чрез отстраняване на нарушението се урежда от чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – след като участник в 

обществена поръчка, който не е изпълнил задълженията си по чл. 128, чл. 228 и чл. 225 от КТ, 

представи доказателства, че е изплатил дължимите възнаграждения и обезщетения на работниците 

и служителите си, той може да получи съответното удостоверение за липса на нарушения. 

  За останалите нарушения, установени с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, които са основание за отстраняване от участие в обществената поръчка, не е 

предвидена възможност за доказване на надеждност. Причината е, че не е възможно да се 

отстранят със задна дата вредните последици за наетите лица в следствие на  загубата на 

трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. 

Не подлежат на саниране и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни лица без 

разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на Р 

България чужденци. В този смисъл ИА ГИТ не може да издаде удостоверение за липса на 

нарушение срещу доказателства за платена санкция, какъвто е настоящият случай - 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4070 

  Предвид установеното нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за което не са предвидени 

мерки за доказване на надеждност, е налице императивна пречка участникът „ДЕЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да участва в настоящата обществена поръчка и Комисията предлага същият 

да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и т. 10 

от Раздел II Изискванията на участниците на указанията към участниците, посочено и в 

обявлението. 

V.9.  По отношение офертата на "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД: 

1.1 Комисията извърши проверка на представеното от участника „Заявление за участие“ 

(Образец № 1) и констатира, че е изготвено, подписано и представено съгласно изискванията на 

Възложителя; 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4070
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1.2 Комисията извърши проверка на участника в Агенция по вписванията – Търговски регистър 

и в Списъка на стопанските субекти (поддържан от АОП), за които са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП; 

1.3 Приложен списък на съдържащите се в опаковката документи, подписан от управителя на 

дружеството; 

1.4 Участникът представя един брой ЕЕДОП на оптичен носител (CD-R), подписан от лицето 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и  чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

2.  Проверка на ЕЕДОП, представен от „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД: 

 Участникът е представил изискуемата информация по отношение на липсата на основания 

за задължително отстраняване от процедурата и липсата на основания за незадължително 

отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за участие в процедурата; 

 Участникът посочва, че няма да ползва капацитета на други субекти, както и подизпълнители 

(съгласно отбелязаното в част ІІ, съответно раздел „В“ и „Г“ на ЕЕДОП); 

 По отношение преценката относно покриване на критериите за подбор: 

o Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП): 

Участникът "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД посочва регистрация в Камарата на строителите в България – 

ЦПРС съгласно Удостоверение № I-TV 021294 – първа група, строежи от първа до пета категория 

съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС и Удостоверение № TV11388 - строежи по чл. 137, ал.1, т.1, 

буква "М"; т.4, буква "E" и т.5, буква "E". След извършена справка в електронния регистър ЦПРС 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16457, Комисията установи, че срокът на 

валидност на талона е до 30 септември 2020г. 

o Изисквания към икономическото и финансово състояние (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП):  

 Участникът "ПАРСЕК ГРУПИ" ЕООД декларира общ годишен оборот за 2016г. – 2 955 000 

лв.; за 2017г. – 11 108 000 лв. и за 2018г. – 7 746 000лв.; 

 След справка в Търговския регистър и публикуваните годишни финансови отчети за  2017г. 

2018г., Комисията установи, че предоставената информация е коректна. Участникът не е 

представил данни за оборота си за 2019г., която за него е последната приключила финансова 

година, считано от датата на създаването му, но поради това, че оборотите от другите две 

референтни години – 2018 и 2017г. покриват изискването на Възложителя за доказване на 

икономически и финансови възможности, Комисията няма да изисква допълнителна информация. 

o Изисквания към техническите и професионални способности  (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП):  

 Участникът "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД декларира, че е изпълнил един строителен обект с 

предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване 

на офертата. От описанието на обекта е видно, че е възложен след проведена обществена поръчка, 

като след проверка на общодостъпната информация в профила на купувача, се установи, че 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=16457


                              
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

строителството е изпълнено в релевантния период, и покрива и изискването на Възложителя за 

обем:  

https://www.info-m.eu/shabla/?cat=98 

 Участникът "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД декларира, че е изпълнил една услуга (проектиране и 

упражняване на авторски надзор) с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните три години от датата на подаване на офертата. От описанието на услугата е видно, че 

е възложена след проведена обществена поръчка, като проверка на общодостъпната информация 

в профила на купувача, показа, че услугата е извършена в релевантния период, и покрива 

изискванията на Възложителя: 

https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0

%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-

%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-

%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie 

3. Оферта, която включва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – изготвено по образец, представено в оригинал и подписано от 

управителя на дружеството. На този етап Комисията констатира единствено наличието на 

техническото предложение на участника; 

          Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – изготвена по 

образец (Образец № 7), представени в оригинал и подписани от представляващия дружеството 

управител. 

 След извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП, Комисията установи, че 

участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, поради което реши участникът да бъде допуснат до по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

************** 

 На основание чл. 54, ал. 8 (изм.) и ал. 9 от ППЗОП участниците, по отношение на които са 

констатирани несъответствия или липса на информация, имат възможност, в срок до пет работни 

дни от получаване на настоящия протокол, да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

https://www.info-m.eu/shabla/?cat=98
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
https://www.mvr.bg/dussd/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-22.11.2016-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB.20-%D0%B0%D0%BB.3-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 
детски градини в град Пловдив ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на офертите. При представяне на нов ЕЕДОП участниците следва да 

имат предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, както и посоченото в ЕЕДОП, че следва да 

предоставят информация само когато критериите за подбор са били изискани от възложителя в 

обявлението или в указанията, посочени в обявлението.  

    Документите се представят в плик, върху който се изписва наименованието на участника, 

адрес за кореспонденция, телефон, имейл, наименование на обществената поръчка, както и надпис 

„допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП“.    

    Председателят на комисията обяви за приключила работата на Комисията относно 

разглеждане на документите, представени от участниците, за съответствието им с изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор. След изтичане на посочения срок от пет работни дни,  

Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

  
Комисия съгласно Заповед № 19 РОП92(16) от 02.03.2020г. на Пламен Райчев – зам.-кмет СИ на община Пловдив: 

Председател: 

Тодор Тодоров                      

и 

Членове: 

1. инж. Красимир Еневски 

2. Майя Бахчеванова 

3. Иван Карчев 

4. инж. Георги Дурчов 

Дата на изготвяне: 

11.06.2020г. 

Заличено на основание 

чл. 37 от ЗОП и чл. 4, 

т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 


