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П Р О Т О К О Л   № 1   
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 398/08.10.2019 г. на ВриД Кмет 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 предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и 

обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, открита с Решение № 366/16.09.2019 г. на 

Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0009 
                                                                                                                       
 

                Днес, 08.10.2019 г., в 11.00 часа, в кабинет 405 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 № 398/08.10.2019 г. на 

ВриД Кмет на Община Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Д* А* Т* – Секретар на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. К* С* Т* – Директор Дирекция „ОА и Главен счетоводител“ при Об.А. - 

Вършец 

                                  2. И* Й* П* – гл. спец „НСРК“ при Об.А. - Вършец 

                                  3. инж. И* Г* Г* – спец. „НСРК“ при Об.А. -Вършец 

                                  4. И* П* С* – техн. сътрудник „УТ“ 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 за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и 

обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. 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 № 366/16.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на 

независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт 

и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0009. В 

обявлението за обществената поръчка с ID 933464 е определен срок за подаване на оферти до 

17:00 часа на 07.10.2019 г.   
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На 08.10.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Е* Н* И*, на длъжност 

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

на комисията, назначена със Заповед № 398/08.10.2019г. на ВрИД Кмет на Община Вършец, 

подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 07.10.2019 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 07.10.2019 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 6 (шест) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, 1233 гр. 

София, кв. „Банишора“, ул. „Люти 

брод“ № 3, ет. 1 

70 00 - 532 02.10.2019 г. 14:53 

2 
„ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД, 5800 гр. 

Плевен, ул. „Генерал Столетов“ № 4 
70 00 - 538 04.10.2019 г. 09:07 

3 
„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, 1172 гр. 

София, ул. „Черковна“ № 7, офис 21 
70 00 - 539 07.10.2019 г. 08:53 

4 
„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, 4700 

гр. Смолян, ул. „Борова гора“ № 26 
70 00 - 540 07.10.2019 г. 09:02 

5 
 „КАРГО-ТИМ“ ООД, 1715 гр. София, 

ж.к. „Младост 4“, бл. 405, вх. 2, ап. 23 
70 00 - 541 07.10.2019 г. 12:34 

6 

„ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД, 1750 гр. София, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), ап. 16, вх. 1 

70 00 - 542 07.10.2019 г. 16:50 

 

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 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  
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 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 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 „ДММ - ДИЗАЙН“ 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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 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 „ВМЛ - КОНСУЛТ“ 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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 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. 

 

4. Участник „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ 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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 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 „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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 Други документи – Удостоверение по чл. 166, ал. (2) от ЗУТ с приложен списък на 

физически правоспособните лица; застрахователна полица „Професионална отговорност", 

Сертификат за прилагане на внедрена система за качество – заверени копия. 
 

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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6. 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 – Образец № 1 - в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

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

оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „б“ 

от ППЗОП – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

съгласно  чл. 39, ал. (3), т. 1, буква „д“ от ППЗОП – в оригинал - Образец № 4;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 Други документи – Удостоверение по чл. 166, ал. (2) от ЗУТ с приложен списък на 

физически правоспособните лица; застрахователна полица „Професионална отговорност", 

Сертификат за прилагане на внедрена система за качество – заверени копия. 

 

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 описани действия, приключи публичната част от заседанието 

на комисията в 12:25 часа на 08.10.2019 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 15.10.2019 г. от 13:00 часа. 
 

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

На 15.10.2019 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 
 

 

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 „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 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 управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 
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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?x7E5DrYLWRu2zfyHJexHHqN%2fzGX1

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

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" 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 300 000 лв., т.е. над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 

(4), т. 4 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: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация– “извършване на 

оценка за съответствие на проекти и упражняване на строителен надзор." Посочени са данни 

за издател на сертификата, номер на документа и период на валидност. В съответствие с това 

обстоятелство, 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. 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu2zfyHJexHHqN%2fzGX1%2bAsZ
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu2zfyHJexHHqN%2fzGX1%2bAsZ
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Комисията единодушно реши, че за участникът „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД 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 „ДММ - ДИЗАЙН“ 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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?x7E5DrYLWRvu%2fx6ybUnaU6h7R6Wh

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

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ДММ - ДИЗАЙН" EООД 

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“ със застрахователно покритие 100 000 лв. Посочена е 

информация за издателя на полицата и срока на валидност на същата. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: В представения от 

участника еЕЕДОП в Част IV, Раздел Б не е попълнена информация за предмета на 

застрахователната полица, което възпрепятства комисията да установи дали участникът 

отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Участникът да притежава 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvu%2fx6ybUnaU6h7R6WhKhpN
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvu%2fx6ybUnaU6h7R6WhKhpN
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валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

за професионална отговорност предназначена за консултант, извършващ строителен 

надзор по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. (4), т. 4 от Наредбата за условията и 

реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.“ 
 

 по отношение на техническите и професионални способности: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството. Посочени са данни за издател на сертификата, 

номер на документа и период на валидност.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: В представения от 

участника еЕЕДОП в Част IV, Раздел Г не е попълнена информация за обхвата на притежавания 

от участника сертификат съгласно ISO 9001:2015, което възпрепятства комисията да установи 

дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: „Участникът да 

прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалент, с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“ или еквивалент.  

 
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 еЕЕДОП 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 „ВМЛ - КОНСУЛТ“ 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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 
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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?x7E5DrYLWRu4Ks%2b8WzmCqwRSVA

Gp93fh се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ВМЛ - КОНСУЛТ" 

EООД 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. над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 

(4), т. 4 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: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството. Посочени са данни за издател на сертификата, 

номер на документа и период на валидност, както и електронен адрес на регистър на издателя, 

на който е налична информация, съответстваща на декларираните в еЕЕДОП данни: 

https://www.certipedia.com/quality_marks/9105056740?locale=en&certificate_number=TRBA+100+0

141. Комисията извърши проверка и установи, че на посочения от участника електронен адрес 

се съдържа информация за сертификата, срока на валидност и предметния му обхват, който 

съответства на поставения от възложителя критерий за подбор. В съответствие с това 

обстоятелство, 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 „ВМЛ - КОНСУЛТ“ 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. 

 

 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu4Ks%2b8WzmCqwRSVAGp93fh
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu4Ks%2b8WzmCqwRSVAGp93fh
https://www.certipedia.com/quality_marks/9105056740?locale=en&certificate_number=TRBA+100+0141
https://www.certipedia.com/quality_marks/9105056740?locale=en&certificate_number=TRBA+100+0141
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4.Участник „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ 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 управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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?x7E5DrYLWRvnbEgglsOq89TJ6tfL9m9l  

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

годността за упражняване на професионална дейност "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" 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 застраховка „Професионална 

отговорност“ със застрахователно покритие 100 000 лв. 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: В представения от 

участника еЕЕДОП в Част IV, Раздел Б не е попълнена информация за предмета на 

застрахователната полица, нейния издател и срок на валидност, което възпрепятства комисията 

да установи дали участникът отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор: 

„Участникът да притежава валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за 

консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 

(4), т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в 

проектирането и строителството.“ 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvnbEgglsOq89TJ6tfL9m9l
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 по отношение на техническите и професионални способности: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификацията: „Инвестиционно 

проектиране. Обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти, изготвяне на оценки за енергийни 

спестявания, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Упражняване на 

строителен надзор.“ Посочени са данни за издател на сертификата, номер на документа и 

период на валидност. В съответствие с това обстоятелство, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

 

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 еЕЕДОП 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 

16.15 часа на 15.10.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 29.10.2019 

г. от 12:30 часа. 
 

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

На 29.10.2019 г. от 12:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 
 
 

5.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 управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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 
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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?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIc

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

на Удостоверението, заедно със списък към него на физическите лица по различните 

специалности са приложени към офертата. 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 застраховка „Професионална 

отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със застрахователно покритие 

200 000 лв., т.е. над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (4), т. 4 от Наредбата за 

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

копие на валидната застрахователна полица е приложено към офертата. 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: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава сертификат за внедрена 

система за управление на качеството. Към офертата е приложено заверено копие на валиден 

сертификат с обхват на сертификацията: „Оценяване съответствието на инвестиционни 

проекти. Строителен надзор.“ В съответствие с това обстоятелство, 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 „КАРГО - ТИМ“ ООД 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. 

 

 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIcX
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9h45yoZXXqjovDcZsnvIcX
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6.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, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; еЕЕДОП е подписан 

електронно от управителя; 

 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; 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: В представения от 

участника еЕЕДОП в Част III, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ е 

налице следното несъответствие - участникът е посочил, че за него се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, а след това е декларирал изрично, че за него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване. Ако за участника не са налице 

специфичните национални основания за изключване в тази част на еЕЕДОП той следва да 

попълни „Не“, който се отнася за всички обстоятелства, посочени от Възложителя в 

документацията за участие, като при желание може да изброи всяко едно от отделните 

специфични национални основания за изключване, наличието на които са основание за 

отстраняване от участие в обществената поръчка.  
 

 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. 

Заверено копие на Удостоверението, заедно със списък към него на физическите лица по 

различните специалности са приложени към офертата. По отношение на годността за 

упражняване на професионална дейност "ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

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

раздел Б, на еЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за застраховка „Професионална 

отговорност“ за консултант, извършващ строителен надзор, със застрахователно покритие 

300 000 лв., т.е. над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. (4), т. 4 от Наредбата за 

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

копие на валидната застрахователна полица е приложено към офертата. 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: -   в Част IV, раздел Г 

на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че притежава валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството. Към офертата е приложено заверено копие на 

валиден сертификат с обхват на сертификацията: „Регистрацията покрива 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.“ В съответствие с това 

обстоятелство, по отношение на техническите и професионални възможности, участникът 

покрива минималните изисквания на Възложителя. 
 

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 еЕЕДОП 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 „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД 
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 Участник „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД 

 Участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД 

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 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 

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

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

e-mail. 
 

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 29.10.2019 г. в 14:30 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: 

   инж. Д* А* Т* -  …... (подпис)*...... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. К* С* Т* - .… (подпис)*…….. 

2. И* Й* П* -  .… (подпис)*.……….. 

3. инж. И* Г* Г* - …(подпис)*……. 

4. И* П* С* - ……(подпис)*…… 

 

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

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679  

 


