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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  09527/20-02; факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

         

  

        П Р О Т О К О Л  № 1 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. (1), т. 12 от 

ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по оценка на съответствието на инвестиционен 

проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за 

реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на 

улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 

48/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0005 
                                                                                                                       

 

                Днес, 04.03.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. (1), т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър Ганчев Стефанов – Заместник кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

                                  2. Красимира Стефанова Тачева - Директор Дирекция „ОА“ и главен 

счетоводител при Об. А. – Вършец 

                                  3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – главен инженер на община Вършец 

                                  4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

                   
На основание чл. 103, ал. (1) от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. (1) от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа 

и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, 

ал. (1), т. 12 от ЗОП с предмет „Консултантски услуги по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение 

на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец“. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. (2), т. 1 от 

ЗОП. 

 

С Решение № 48/07.02.2020 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по оценка на 

съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен 

надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на 
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водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община 

Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2020-0005. В обявлението за обществената поръчка с 

ID 958947 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 02.03.2020 г.   
 

На 04.03.2020 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Елка Николова Исаева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 73/04.03.2020 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 02.03.2020 г., 

за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 54, ал. (1) от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията прочете на глас заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. (6) от ППЗОП. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 02.03.2020 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 7 (седем) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва: 
 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД“, гр. 

София, ул. „Хайдушка гора“ №28, вх. 

Б, тел.: 0879 213664; e-mail: 

set.eng@abv.bg  

70 00 - 161 25.02.2020 г. 15:53 

2 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД, 1700 гр. 

София, кв. Витоша,, ул. „Чавдар 

Мутафов“ № 39, офис В2; тел.: 0888 

199909; e-mail: aleksieva_51@abv.bg   

70 00 - 169 28.02.2020 г. 08:34 

3 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, 1618 гр. 

София, бул. „Цар Борис III“ №136, ет. 

10; тел.: 02/9559736; факс: 02/9559736; 

e-mail: avisof@abv.bg  

70 00 - 172 28.02.2020 г. 16:27 

4 

„ТЕХНОСТРОЙ – 

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, 1750 гр. 

София, ж.к. Полигона, бл. 13, партер, 

ап. 16, вх. 1; тел.: 0884 112112, факс: 

02 4824848; e-mail: 

ts.ic.eood@gmail.com  

70 00 - 174 28.02.2020 г. 16:32 

5 

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. 

София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, 

ет. 7, офис 27, тел.: 02 9589503; факс: 

02 4264622; e-mail: 

officesofia@interkonsult.eu; 

nira@interkonsult.eu   

70 00 - 176 28.02.2020 г. 16:45 

6 

ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“, гр. София, 

район „Възраждане“, ул. „Камен 

Андреев“ № 24, офис 807, тел.: 0879 

606714; e-mail: ekoefekt21@abv.bg  

70 00  - 178 02.03.2020 г. 08:52 

7 

„КАРГО – ТИМ“ ООД, 1715 гр. 

София, ж.к. „Младост“ 4, бл. 405, вх. 

2, ап. 23; тел.: 0879 037595; e-mail: 

office.cargotim@gmail.com  

70 00 - 180 02.03.2020 г. 12:21 
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След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. (2) от ЗОП и чл. 51, ал. (8) от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, както следва:  

 

1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП –Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

 

2. Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП –Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

 

3. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – Приложение № 4 – в 

оригинал 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 
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4. Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Удостоверение № РК-0391/23.01.2020 г. издадено от ДНСК за изпълнение на 

дейностите по чл. 166, ал. (1), т. 1 от ЗУТ, заедно със заверен списък на екипа от правоспособни 

физически лица – заверени копия; 

 Застрахователна полица № 13121910004227/21119479 за застрахова „Професионална 

отговорност“ с предмет: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор – I-ва категория“ – заверено копие; 

 Удостоверение изх. № 376/08.10.2017 г., издадено от „Транс Пал“ ЕООД – заверено 

копие; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. (1) от ЗОП – Приложение № 4 – в 

оригинал 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

 

5. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 

 

6. Участник „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД; еЕЕДОП на 

„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД; еЕЕДОП на „КОНТРОЛ 21“ ООД; 

 Споразумение за обединение от 26.01.2015 г. и Анекс съм Споразумението от 

25.02.2020 г. – заверени копия; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 
 

 

7. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. (2) от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Оптичен носител, съдържащ еЕЕДОП на участника; 

 Разпечатан ЕЕДОП; 

 Извадка от Търговски регистър; 

 Удостоверение № РК-0180/08.04.2019 г., издадено от ДНСК за изпълнение на 

дейностите по чл. 166, ал. (1), т. 1 от ЗУТ, заедно със заверен списък на екипа от правоспособни 

физически лица – заверени копия; 

 Застрахователна полица № 04100100004304 за застраховка „Професионална 

отговорност“ с предмет „Консултант за извършване оценка на съответствието за втора група 

строежи“ – заверено копие; 

 Застрахователна полица № 04100100004303 за застраховка „Професионална 

отговорност“ с предмет „Консултант за строителен надзор за втора група строежи“ – заверено 

копие; 

 Сертификат № 3591418 за внедрена система за управление на качеството съгласно 

ISO 9001:2015 с обхват на сертификация „Оценяване съответствието на инвестиционни 

проекти. Строителен надзор“ – заверено копие; 

 Сертификат № 3591472 за внедрена система за управление на околната среда 

съгласно ISO 14001:2015 с обхват на сертификация „Оценяване съответствието на 

инвестиционни проекти. Строителен надзор“ – заверено копие; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. (3), т. 1 от ППЗОП – Приложение № 2 

– в оригинал; 

 Декларация по чл. 39, ал. (3), т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Приложение № 3 – в оригинал; 

 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 

(4) от ППЗОП. 
 

 

С извършените по-горе описаните действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 11:20 часа на 04.03.2020 г. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

документите по чл. 39, ал. (2) от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 
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- икономическият оператор се управлява и представлява от управителя, еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от посоченото лице, същото съответства на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvlF64De1zeGRzJpjqEJMB

Y се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По отношение 

на годността за упражняване на професионална дейност "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 300 000 лв., покриваща рисковете за първа категория строежи, т.е. с 

покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и данни за валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти с покритие 300 000 лв., покриваща рисковете за първа категория 

строежи, т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени 

са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. По този начин 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект трета категория с предмет 

изграждане на канализационни клонове и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа; 1 

(една) дейност по упражняване на строителен надзор на обект втора категория строеж с предмет 

изграждане на канализационни клонове и реконструкция на съпътстващ водопровод и 1 (една) 

дейност по оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор на обект трета категория строеж с предмет реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа. От направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvlF64De1zeGRzJpjqEJMBY
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvlF64De1zeGRzJpjqEJMBY
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ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че информацията и 

за трите цитирани разрешения за ползване е достоверна. От публичните регистри за издадените 

разрешения за строеж на съответните възложители е видно, че декларираната от участника 

информацията за издадените разрешения за строеж е идентична с публикуваната в регистрите. 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. Същите са 

извършени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на 

участника.  

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 с предметен обхват на 

сертификата: „Проучване, проектиране и строителство на инфраструктурни, 

хидротехнически, геозащитни, транспортни, телекомуникационни и благоустройствени 

обект; жилищни сгради; сгради за обществено ползване, управление на проекти, оценка на 

съответствие на инвестиционни проекти и строителен надзор, авторски надзор и 

инвеститорски контрол.“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по оценка на съответствието и упражняване на 

строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, изисквани в обявлението и 

документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификата, точно позоваване на 

документа, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е 

налице съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

2. Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управителя, еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от посоченото лице, същото съответства на данните вписани в 

Търговския регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRur6alWyulSbSqcRoiGR%2

f%2fd се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ВЕДИПЕМА" ЕООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 300 000 лв., покриваща рисковете за всички категории строежи, т.е. 

с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и данни за валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти с покритие 300 000 лв., покриваща рисковете за всички категории 

строежи, т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени 

са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. По този начин 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект четвърта група, втора категория 

строеж с предмет доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа и 1 (една) дейност по 

упражняване на строителен надзор на обект четвърта група, трета категория строеж с предмет 

изграждане на улични водопроводи.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната услуга „Изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и Упражняване на 

строителен надзор на обект: „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на К.К. 

Боровец в обхват: - За водопроводни клонове с № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 (с обща 

дължина 3 176,06 м.) – За канализационни колектори с №№ 4-1, 4-1а, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4, 4-4а, 

4-5, 4-5а, и 4-5б (с дължина 1 825,71)“ не е посочена цялата информация, изисквана в 

обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно 

посоченото на цитираните места от тези документи, дейността по упражняване на строителен 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRur6alWyulSbSqcRoiGR%2f%2fd
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRur6alWyulSbSqcRoiGR%2f%2fd
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надзор ще се счита за изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за ползване. 

Участникът не е посочил данни за такъв документ. При направена справка в публичния 

регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx комисията установи, че за този обект 

има издадено разрешение за ползване № СТ-05-124 от 01.02.2018 г., а крайната дата, която 

участникът е посочил за изпълнение на тази услуга в еЕЕДОП-а е 01.09.2017 г. Посоченото 

несъответствие следва да се отстрани.  

Съгласно указанията на Възложителя, дейността по изготвяне на оценка на съответствието 

на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за цитирания обект има издадено и 

влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил данни за този документ. При 

направена справка в публичния регистър на разрешенията за строеж на Община Самоков на 

адрес: 

https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8

%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%

d1%87%d0%bd%d0%b8-

%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3

%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%

d0%b8-%d0%b7%d0%b0/ за трите публикувани години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г. не беше 

открито разрешение за строеж за този обект. Поради това комисията не може да установи дали 

участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор. 

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

  

 За декларираната услуга „Упражняване на строителен надзор на обект 

„Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица, област 

Велико Търново“ не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и 

документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно посоченото на цитираните 

места от тези документи, дейността по упражняване на строителен надзор ще се счита за 

изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за ползване. Участникът не е посочил данни 

за такъв документ. При направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване 

издадени от ДНСК - http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx комисията 

установи, че за обект „Улични водопроводи по улици в кв. Гарата-гр. Горна Оряховица: Главен 

клон Гарата по ул. Цар Освободител и по ул. Асен Разцветников, Клон 1 по ул. Съединение, 

Клон 2 по ул. Иларион Макариополски, Клон 3 по ул. Каймакчалан, Клон 4, кв. Гарата“ има 

издадено разрешение за ползване № СТ-05-1059 от 19.09.2017 г., а крайната дата, която 

участникът е посочил за изпълнение на тази услуга в еЕЕДОП-а е 04.06.2017 г. Посоченото 

несъответствие следва да се отстрани, ако се касае за един и същи обект.  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
https://samokov.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г на 

еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: внедрена 

система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001:2015 с предметен обхват на 

сертификата: „Строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти, оценка на недвижими 

имоти и земеделски земи“. Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на 

поръчката, по отношение на дейностите по оценка на съответствието и упражняване на 

строителен надзор. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

Участникът е декларирал със същия обхват на сертификация следното: „сертификат за 

система на управление по EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015, с рег. № 20100141370552, 

20100141370553“. Двата цитирани номера предполагат два различни сертификата, без да е ясно 

кой номер за сертификат по коя система се отнася, но в същото време е записано „…Издаден на 

26.04.2018 г….. Валиден до 01.04.2020 г.“, което е в единствено число, т.е. за един сертификат.  

Деклариран е и сертификат „OHSAS 18001:2007 – система за управление на качеството с 

обхват упражняване на строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти; оценка на 

недвижими имоти и земеделска земя; Валиден до 01.04.2020 г.“ Единственото, което се изисква 

в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка по отношение на този 

критерий за подбор е „участниците да прилагат система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен 

надзор или еквивалент“. Описаният от участника сертификат OHSAS 18001:2017 не е за 

внедрена система за управление на качеството, а за система за управление на здравето и 

безопасността при работа, а пък EN ISO 14001:2015 е система за управление на околната среда. 

Необходимо е участникът да посочи данни само за покриването на поставения от Възложителя 

критерий за подбор. 

 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

3. Участник „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от Съвет на директорите и се 

представлява от Изпълнителен директор; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис и от тримата 

членове на Съвета на директорите, лицата съответстват на данните вписани в Търговския 

регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 
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 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG

3BtpR се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "АГРОВОДИНВЕСТ" 

ЕАД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството и данни за валидна застраховка „Професионална отговорност“ 

за консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти с покритие 

600 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Посочени са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. По 

този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект втора категория с предмет 

реконструкция на пътно съоръжение; 1 (една) дейност по упражняване на строителен надзор на 

обект трета категория строеж с предмет реконструкция на улици и облагородяване на 

междублокови пространства и 1 (една) дейност по упражняване на строителен надзор на обект 

трета категория строеж с предмет изграждане на водоснабдително съоръжение. При 

направените проверки в публичните регистри се установи, че за декларираните дейности е 

налице съответствие на данните, посочени от участника в еЕЕДОП и наличните в достъпните 

публични регистри.  

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действителното изпълнение на сходни с предмета и обема на поръчката услуги. В заложения от 

Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника, са изпълнени 1 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG3BtpR
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fefoaWaVhLkNSQREG3BtpR
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(една) услуга по изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и 3 (три) услуги 

по упражняване на строителен надзор, с което комисията приема, че участникът покрива 

изискванията на поставения от Възложителя критерий за подбор.  

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001:2015 с предметен обхват 

на сертификата: „Консултантски услуги в областта на строителството, комплексни оценки за 

съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите. Строителен надзор на сгради и съоръжения.“ Посоченият обхват на 

сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, 

изисквани в обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификата, 

точно позоваване на документа, обхват и период на валидност. 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и професионални 

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че за участникът "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД е налице 

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

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

15.20 часа на 04.03.2020 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 05.03.2020 

г. от 13:00 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 05.03.2020 г. от 13.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

4. Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от Управител; еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от Управителя, лицето съответства на данните вписани в 

Търговския регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
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 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ. След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bY5Bx0pZhoB3huOF

%2fyJSJg се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. Към 

офертата е приложено и заверено копие на удостоверението, заедно със списъка на 

правоспособните физически лица, изпълняващи дейностите по оценка на съответствието и 

упражняване на строителен надзор. По отношение на годността за упражняване на 

професионална дейност "ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ със 

застрахователно покритие  - 300 000 лв. Посочен е номер на полицата, срокът на валидност и 

застрахователят, който я е издал. Към офертата е приложено заверено копие на полицата, от 

която е видно, че същата е с предмет: „оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор 1-ва категория ЗУТ“, т.е. с покритие над 

минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 и чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. По този 

начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор на обект „Захранващ водопровод DN90 

PEHD PN6“. Към офертата е приложено заверено копие на удостоверение изх. № 376/08.10.2017 

г., издадено от Възложителя на услугата, от което е видно, че строежът е трета категория. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната сходна услуга не е посочена цялата информация, изисквана в 

обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно 

указанията на Възложителя, дейността по изготвяне на оценка на съответствието на 

инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за цитирания обект има издадено и 

влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил данни за този документ. 

Дейността по упражняване на строителен надзор пък ще се счита за изпълнена, ако за обекта 

има издадено разрешение за ползване. Участникът не е посочил данни и за такъв документ. В 

еЕЕДОП има посочени начална дата 21.08.2016 г. и крайна дата 05.07.2017 г. В представеното 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bY5Bx0pZhoB3huOF%2fyJSJg
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bY5Bx0pZhoB3huOF%2fyJSJg
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удостоверение от Възложителя на услугата е записано, че участникът е изпълнил дейностите 

през 2016-2017 г., без да са фиксирани никакви дати. И в този документ няма посочени номер и 

дата на разрешение за строеж и номер и дата на разрешение за ползване. Няма никакви данни за 

местонахождението на обекта, затова комисията няма как да направи справка в публичните 

регистри. Поради липсата на дати на документите, с които се счита, че всяка от услугите е 

изпълнена, съгласно изискванията на настоящата процедура, комисията не може да установи 

дали участникът е изпълнил сходните услуги в изисквания от Възложителя период.   

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г на 

еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: внедрена 

система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 с предметен обхват на 

сертификата: „Консултантска дейност в инвестиционния процес, включително оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 

технически и инвеститорски контрол; оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и 

търговски предприятия; обследване за енергийна ефективност на сгради.“ Посоченият обхват 

на сертифициране е сходен с предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на 

съответствието и упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, 

изисквани в обявлението и документацията – орган, издаващ сертификата, точно позоваване на 

документа, обхват и период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

5. Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управителя, еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от посоченото лице, същото съответства на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
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 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bCZ1Y1AmULIwP%2f

2GdA%2bxHv се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ИНТЕРКОНСУЛТ" 

ЕООД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се 

съгласно чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството и данни за валидна застраховка „Професионална отговорност“ 

за консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти с покритие 

300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Посочени са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. По 

този начин участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово 

състояние, поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по  

упражняване на строителен надзор на обект с предмет реконструкция на пътно съоръжение; 1 

(една) дейност по упражняване на строителен надзор на обект втора категория строеж с предмет 

изграждане на уличен водопровод и 1 (една) дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект втора категория строеж с 

предмет реконструкция на водопроводи. От направена справка в публичния регистър на 

разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че информацията и за трите 

цитирани разрешения за ползване е достоверна.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната услуга „КД за ОСИП и СН за обект „Реконструкция на 

водопроводи по бул. „Митрополит Андрей“, ул. „Вършец, ул. „Л. Каравелов“, гр. Търговище, не 

е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 

17-18) към настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, дейността по изготвяне 

на оценка на съответствието на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, когато за 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bCZ1Y1AmULIwP%2f2GdA%2bxHv
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bCZ1Y1AmULIwP%2f2GdA%2bxHv
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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цитирания обект има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е посочил 

данни за този документ. В еЕЕДОП има посочени начална дата 04.08.2016 г., като в скоби е 

записано „Пр. обр. 2а“. Ако се приеме, че това е датата на откриване на строителната площадка 

на обекта, то до тази дата трябва да е имало издадено и влязло в сила разрешение за строеж, 

което пък, съгласно изискванията към този критерий за подбор означава, че услугата по оценка 

на съответствие е била изпълнена най-късно на тази дата. В такъв случай изпълнението на 

услугата е извън референтния период от три години, считано от датата на подаване на офертата, 

каквото е изискването към този критерий за подбор.  

За да е изпълнено изискването на Възложителя по отношение на този критерий за подбор 

е необходимо за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участникът да е изпълнил услуга по оценка на съответствието на инвестиционен проект със 

сходен предмет, като услугата се счита за приключена с издаването и влизането в сила на 

разрешението за строеж и услуга по упражняване на строителен надзор на сходен обект, като 

услугата се счита за изпълнена с издаването на разрешение за ползване на обекта. Не е 

задължително двете услуги да са изпълнени на един обект, но е задължително изпълнението и 

на двете услуги (оценка на съответствие и строителен надзор) в заложения срок, с цел 

покриване на минималните изисквания на Възложителя по този критерий за подбор. 

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001:2015 с предметен обхват 

на сертификата: „…Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти, строителен надзор…“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с 

предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на съответствието и 

упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, изисквани в 

обявлението и документацията – орган, издаващ сертификата, точно позоваване на документа, 

обхват и период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 
6. Участник „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД  

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД и участниците в 
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обединението и в представения договор за съвместна дейност и приложения анекс към него, 

комисията установява, че: 

 Съгласно Споразумение за обединение на „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД от 26.01.2015 г. 

участници в обединението са следните икономически оператори: „СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД и „КОНТРОЛ 21“ ООД. С Анекс към Споразумението за обединение от 

25.02.2020 г. е взето решение за участие в настоящата обществена поръчка, дейностите по 

осъществяване на предмета на поръчката са разпределени между членовете на обединението, 

уредена е солидарна отговорност, срокът на действие на обединението е най-рано до 

окончателното изпълнение на обществената поръчка. За Водещ партньор на обединението е 

определен „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, като представляващ и управляващ 

обединението е инж. Анелия Пеева - Марчева. 

 еЕЕДОП на обединението е подписан с електронен подпис от Представляващия го, 

съгласно Споразумението за обединение; еЕЕДОП на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД е 

подписан от управителя и едноличния собственик на капитала; еЕЕДОП на „КОНТРОЛ 21“ 

ООД е подписан от двамата управители; посочените лица съответстват на данните вписани в 

Търговски регистър; 

 членовете на обединението няма да използват капацитета на други субекти, за да 

изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да възложат на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) -Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние – за обединението и неговите 

членове не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането 

на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на 

екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, 

нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка – Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност – спазването на изискването се доказва и от двамата членове на 

обединението. В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Регистъра на 

лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка 

в публичния регистър на лицата извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от 

ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bcK8ZmYKBeXhyOG

wJ4C%2b2a  (за „КОНТРОЛ 21“ ООД) и  

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuK1B1NOZAUqu418umX

Sr%2fI (за „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД), се установи, че посочената информация е 

точна и удостоверенията на двамата членове в обединението са валидни. По отношение на 

годността за упражняване на професионална дейност участникът покрива поставеното 

изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние – спазването 

на изискването се доказва и от двамата членове на обединението. В част IV, раздел Б, на 

еЕЕДОП и на двамата членове е посочено, че застраховките  „Професионална отговорност“ са 

със застрахователни суми, съответно: 300 000 лв. общ лимит за „КОНТРОЛ 21“ ООД и 400 000 

лв. общ лимит за „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, т.е. с покритие над минимално 

изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 и чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията и реда 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bcK8ZmYKBeXhyOGwJ4C%2b2a
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bcK8ZmYKBeXhyOGwJ4C%2b2a
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuK1B1NOZAUqu418umXSr%2fI
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuK1B1NOZAUqu418umXSr%2fI
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за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени са номера на 

полиците, срокът на валидност, обхватът им и застрахователят, който ги е издал. По този начин 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП на обединението са декларирани 1 (една) дейност по оценка на съответствието на 

инвестиционен проект обект първа категория с предмет изграждане на захранващ водопровод, 

колектор, площадкова водопроводна и канализационна мрежа и съоръженията към тях; 1 (една) 

дейност по упражняване на строителен надзор на обект трета категория строеж с предмет 

рехабилитация на общински път и 1 (една) дейност по упражняване на строителен надзор на 

обект трета категория строеж с предмет реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. От 

направена справка в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че информацията и за двете 

цитирани разрешения за ползване е достоверна.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната услуга „Комплексен доклад за извършена оценка на 

съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите – 

първа категория строеж: изграждане на хидротехнически съоръжения в рамките на проект 

за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище 

„Мичурин“, гр. Царево, не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и 

документацията (на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, 

дейността по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект ще се счита за 

изпълнена, когато за цитирания обект има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. 

Участникът не е посочил данни за този документ.  

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на обединението и съответно членовете му е посочена информация за наличие на 

валидни сертификати, както следва: сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 с предметен обхват на сертификата: 

„Инвестиционно проектиране, оценяване съответствието на инвестиционни проекти, 

строителен надзор, консултации и експертизи в инвестиционния бизнес, обследване на 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради“, издаден на „КОНТРОЛ 21“ ООД и  

сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 с 

предметен обхват на сертификата: „Консултантска дейност в областта на инвестиционния 

процес – предпроектни проучвания, проектиране, строителен надзор и строителство. 

Консултантска дейност по управление, изпълнение и отчитане на проекти по европейски 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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програми. Консултантска дейност и строителен надзор“, издаден на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД. Посочения обхват на сертифициране и на двата сертификата е сходен с 

предмета на поръчката, по отношение на дейностите по оценка на съответствието и 

упражняване на строителен надзор. Декларирани са необходимите данни, изисквани в 

обявлението и документацията – електронен адрес, орган, издаващ сертификатите, точно 

позоваване на документите, обхват и период на валидност. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

16.00 часа на 05.03.2020 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 06.03.2020 

г. от 09:00 часа. 

 

------------------------------------------------------------IIIII---------------------------------------------------------- 

 

На 06.03.2020 г. от 09.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

7. Участник „КАРГО - ТИМ“ ООД  

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управителя, еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от посоченото лице, същото съответства на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 
 по отношения на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка – 

Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност - в част IV, раздел А на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва 

данни за вписване в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл. 166, 

ал. (1), т. 1 от ЗУТ.  След справка в публичния регистър на лицата извършващи дейността 

консултант съгласно чл. 167, ал. (2) от ЗУТ на официалната страница на ДНСК на адрес:   
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https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIc

X се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. Представено е 

заверено копие на удостоверението, заедно със списъка на физическите лица за осъществяване 

на дейностите по оценка на съответствието и/или упражняване на строителен надзор. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "КАРГО - ТИМ" ООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

 по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - в част IV, 

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със 

застрахователно покритие  - 200 000 лв., покриваща рисковете за втора категория строежи, т.е. с 

покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (4), т. 3 от Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и данни за валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ за консултант, извършващ оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти с покритие 200 000 лв., покриваща рисковете за втора категория 

строежи, т.е. с покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (3), т. 3 от Наредбата 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Посочени 

са номера на полиците, срокът на валидност и застрахователят, който ги е издал. Представени 

са и заверени копия на полиците, които потвърждават декларираните данни. По този начин 

участникът покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, 

поставени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

 по отношение на техническите и професионални способности:  

 относно изисквания опит в изпълнението на сходни услуги - в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 (една) дейност по оценка на 

съответствието на обект с предмет уличен водопровод и уличен канал и 3 (три) дейности по 

упражняване на строителен надзор на обекти с предмет: реконструкция на водопроводна мрежа 

и частична рехабилитация на канализация; реконструкция на улици и тротоари, съоръженията и 

принадлежностите към тях; реконструкция на тротоарна мрежа.   

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  

 За декларираната сходна услуга по оценка на съответствието на инвестиционен 

проект не е посочена цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията 

(на стр. 17-18) към настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя, дейността по 

изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект ще се счита за изпълнена, 

когато за цитирания обект има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Участникът не е 

посочил данни за този документ. Не е посочена и информация за категорията на строежа. 

Поради липсата на цялата необходима информация, с която се счита, че услугата е изпълнена, 

съгласно изискванията на настоящата процедура, комисията не може да установи дали 

участникът покрива този критерий за подбор. Участникът следва да посочи данни (номер и 

дата) на разрешението за строеж на обекта, за който е декларирал изпълнената услуга по 

изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, както и 

информация за категорията на строежа. 

 За декларираните 3 (три) услуги по упражняване на строителен надзор не е посочена 

цялата информация, изисквана в обявлението (стр. 7-8) и документацията (на стр. 17-18) към 

настоящата поръчка. Съгласно указанията на Възложителя изпълнението на сходните услуги 

трябва да е за обекти минимум трета категория строежи. Участникът никъде не е посочил 

информация за категорията на строежите и комисията не може да установи дали е налице 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIcX
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIcX
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съответствие с изискванията по този критерий за подбор. Дейността по упражняване на 

строителен надзор пък ще се счита за изпълнена, ако за обекта има издадено разрешение за 

ползване. Участникът не е посочил данни и за такива документи и за трите декларирани услуги. 

При направена справка  в публичния регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx е видно, че за 2019 г. за обекти в гр. 

Годеч са издадени общо 6 (шест) разрешения за ползване. Налице е издадено разрешение за 

ползване № ДК-07-Сф-32/23.08.2019 г. за обект: „Реконструкция на тротоарна мрежа в 

гр.Годеч, успоредна на път III-813 /о.т.403 до о.т.320 и път 8132 /о.т.320 до о.т.175/ - етап I-

от о.т.403 до о.т.320 с дължина 1145м от км 0+000 до км 1+145 и етап II - от о.т.320 до 

о.т.267 с дължина 1085м от км 1+145 до км 2+230“; Разрешение за ползване № СТ-05-

286/27.02.2019 за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на гр.Годеч-Част ІІ“; Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-33/23.08.2019 г. за 

обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията 

на гр.Годеч-част II, подобект етап 1-клон VI_1 с обща дължина 552,67 м и подобект етап 6-

главен клон III с обща дължина 1262,46 м“; Разрешение за ползване № ДК-07-Сф-36/17.09.2019 

за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на гр. Годеч – част II - подобект: Етап 8 с обща дължина 1982,58 м., Клон 013, 

ул. Детелина, Поляница и Петрохан. Обхват от о.т. 96 до о.т. 98., Клон 014, ул. Детелина и ул. 

Клокотиш. Обхват от о.т. 496 до о.т.90. , Клон 015, ул. Клокотиш и ул. Петрохан, Обхват от 

о.т. 103 до о.т. 96. , Клон 016, ул.Клокотиш., Обхват от о.т. 83 до о.т.81.Клон 017, ул. 

Поляница. Обхват от о.т. 103 до о.т. 108. , Клон 021, ул. Сохая., Обхват от о.т. 110а до о.т. 

96а. , Клон 022, ул. Рибарска. Обхват от о.т. 109 до о.т. (137). , Клон 023, ул. Явор. Обхват от 

о.т. 80 до о.т. 88. , Клон 024, ул. Явор. Обхват от о.т. 80 до о.т. (145), Клон 025, ул. Кокиче. 

Обхват от о.т. 503 до о.т.504. , Клон 100, ул. Нишава и ул. Явор. Обхват от о.т. 77 до о.т. 

149. , Главен клон II, ул.Сохая. Обхват от о.т. 95 до о.т. 186.“  

В регистъра на ДНСК за издадените разрешения за ползване не фигурира обект 

„Реконструкция на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч“, 

ЕТАП I – ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35, гр. Годеч. Участникът е декларирал, 

че изпълнението на услугата е приключило на 04.09.2019 г., в регистъра на АОП има 

публикувано обявление за приключване на договора за обществена поръчка с посочена дата на 

приключване 09.09.2019 г. За да отговори на изискванията на Възложителя за настоящата 

поръчка, участникът следва да посочи данни за издаденото разрешение за ползване на обекта. 

В обявлението и указанията изрично е посочено, че „При подаване на офертата 

обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), като се попълва Списък на 

услугите за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, както и цялата информация, необходима за покриване на поставения 

критерий за подбор.“ Участникът следва да отстрани посочените несъответствия и да 

декларира цялата необходима информация за покриването на този критерий за подбор. 

 

 относно внедрената система за управление на качеството - В Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП на участника е посочена информация за наличие на валиден сертификат за: 

внедрена система за управление на качеството, електронен адрес и орган, издаващ сертификата.  

Към офертата е представено заверено копие на валиден сертификат съгласно ISO 9001:2015 с 

предметен обхват на сертификата: „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegisterPermits.aspx
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Строителен надзор.“ Посочения обхват на сертифициране е сходен с предмета на поръчката, 

по отношение на дейностите по оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор.  
 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

В еЕЕДОП на участника е попълнена Част V: „Намаляване на броя на квалифицираните 

кандидати“. Този раздел следва да се попълни от участниците  единствено в двуетапните 

процедури, при които възложителят е определил, че ще се възползва от възможността да 

ограничи броя на кандидатите, които да участват в следващия етап на процедурата, чрез 

използването на недискриминационни критерии или правила. В такъв случай, в този раздел 

икономическите оператори декларират съответствието си с тези изисквания. 

Тази част не е приложима за публично състезание, каквато е настоящата процедура. 

Участникът не следва да попълва този раздел или да посочи отговор „Не“ в полетата, 

изискващи деклариране на сертификати и/или други документални доказателства. 
 

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни комисията взе решение,  

съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 

(пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 54, ал. (9) от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от 

получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, а именно: 

 Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД 

 Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „ЕКОЕФЕКТ-21“ ДЗЗД 

 Участник „КАРГО – ТИМ“ ООД 

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти.  

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

(1), т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. (1), т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.  

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 
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администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 

идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за 

участие. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на 

настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в 

ЗОП. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 06.03.2020 г. в 09.50 часа. 

Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на 

комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. (9) от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 
 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Петър Ганчев Стефанов -  ..... (подпис)*...... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антон Димитров Тошев - …(подпис)*…… 

2. Красимира Стефанова Тачева - .… (подпис)*….. 

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - …(подпис)*…… 

4. Иван Йорданов Първанов - ………(подпис)*……….. 

 
 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 

 


