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        П Р О Т О К О Л   № 1   
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 214/11.04.2018 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 

предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 

изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската 

пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. 

Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. 

Водопада“, открита с Решение № 128/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0007 
                                                                                                                       

 

                Днес, 11.04.2018 г., в 14.00 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 № 214/11.04.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на Община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец  

                                   2. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

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

                                  4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „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 за осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ 

Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. 

Заножене - м. Водопада“. 
 

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

определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина 

за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в 

Приложение № 9 от документацията за участие. 
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С Решение № 128/16.03.2018 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 за обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път 

MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 

/MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, с уникален номер в РОП 00850-2018-0007. В 

обявлението за обществената поръчка с ID 835761 е определен срок за подаване на оферти до 

17:00 часа на 10.04.2018 г.   

 
На 11.04.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

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

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 214/11.04.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените до 17:00 часа на 10.04.2018 г., в деловодството на Община 

Вършец оферти 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. 2 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 г-н Стефанов 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 10.04.2018 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 

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД, 1700 гр. 

София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ул. 

„Димитър Шишманов“ № 11 (партер) 

70 00 - 143 10.04.2018 г. 09:01 

2 

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, 1324 гр. 

София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал 

Неру“ № 29, офис 53 

70 00 - 144 10.04.2018 г. 09:21 

3 
„ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД, 1164 гр. 

София, ул. „Крум Попов“ № 24, ет. 3 
70 00 - 145 10.04.2018 г. 09:26 

4 

„СТРОЙНАДЗОР – НСН“ ООД, 1379 

гр. София, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 9, 

ателие 1 

70 00 - 146 10.04.2018 г. 11:00 

5 

„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, 3700 гр. Видин, ул. „Дунавска“ 

№8 

70 00 - 152 10.04.2018 г. 14:55 

6 
ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“, гр. 

Монтана, ул. „Ал. Стамболийски“ № 23 
70 00 - 154 10.04.2018 г. 16:14 
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След обявяване на участника, 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 „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

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; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал, в 

електронен вид на електронен носител - еЕЕДОП;  

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

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 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 - Приложение № 6  

 електронен носител, съдържащ Техническото предложение на участника; 

 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 „БОГОЕВ 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, съдържащи се в офертата – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал 

 Електронен носител,съдържащ попълнен ЕЕДОП в .doc формат;  

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

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  
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 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 - Приложение № 6  

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – в оригинал – 

Приложение № 7; 

 електронен носител, съдържащ Техническото предложение на участника; 

 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 „ИКюИ КОНТРОЛ“ 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; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП и Техническо предложение;  

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

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 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 - Приложение № 6;  

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – в оригинал – 

Приложение № 7; 

 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. 

 

4. Участник „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ 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; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП – Приложение № 2 – неприложима, образецът 

е празен;  
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 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 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 - Приложение № 6;  

 електронен носител, съдържащ Техническото предложение; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – в оригинал – 

Приложение № 7; 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 Други документи – Решение на СГС; Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 

2 от ЗУТ, с приложен списък на физически правоспособните лица; застрахователна полица 

„Професионална отговорност", Сертификати за прилагане на внедрени системи за качество и 

околна среда; Разрешения за ползване и Удостоверения за въвеждане в експлоатация за обекти, 

за които функциите на консултант са изпълнявани от участника – 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. 

 

5. Участник „МЕГА – СТРОЙ - 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; същият е разпечатан и приложен и на 

хартиен носител;  

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

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 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 - Приложение № 6;  

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – в оригинал – 

Приложение № 7; 
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 електронен носител, съдържащ Техническото предложение 

 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 ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“  

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 ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“; 

еЕЕДОП на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; еЕЕДОП на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД; Техническото предложение; 

 Споразумение за създаване на обединение от 03.04.2018 г. – в оригинал 

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

в оригинал, което съдържа:  

 Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал; 

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 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 - Приложение № 6;  

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – в оригинал – 

Приложение № 7 - неприложима; 

 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 15:05 часа на 11.04.2018 г. Комисията реши да преустанови 

своята работа, като насрочи следващото заседание да се проведе на 18.04.2018 г. от 10:00. 
 

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

На 18.04.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 
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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 „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

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, 

състоящ се от три физически лица – Чавдар Иванов Кръстев - Председател, Николай Асенов 

Николов – Член и Пламен Василев Владимиров - Член и се представлява от Пламен Василев 

Владимиров - Изпълнителен директор, съгласно данните вписани в Търговски регистър - Част 

II, раздел Б на еЕЕДОП; 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

- еЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от представляващия – Изпълнителния 

директор на дружеството Пламен Владимиров. 
Съгласно чл. 40 от ППЗОП лицата, които декларират отсъствието на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55 от ЗОП са: 

 лицата , които представляват участника или кандидата; 

 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

 други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 

на управителните или надзорните органи. 
В случай на акционерно дружество, каквато е правно-организационната форма на 

участника, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон (чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП) 

В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде подписан от всички членове на съвета на 

директорите на дружеството. 

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 

същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 

от лицата. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗОП, в случаите по чл. 41, ал. 1,  когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 
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На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL  

е дадено разяснение относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от две или 

повече лица, а именно: „Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за 

последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се намират на 

едно и също място, т.е. дистанционно. Това обхваща и случаите на лица, ситуирани в 

чужбина. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, 

независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното 

провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване за 

лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират 

съответните обстоятелства.“ 

 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuD3ABBIbUiOXQTTZ8YV

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

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "ИКАР КОНСУЛТ" АД 

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 над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от 

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

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912276&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuD3ABBIbUiOXQTTZ8YVxsL
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuD3ABBIbUiOXQTTZ8YVxsL
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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 В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 3 (три) дейности по 

извършване на строителен надзор, като всяка от тях е за обекти, включващи (като подобекти 

или в обхвата на обекта) строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на път/пътища 

(в частност довеждащ път, възстановяване на пътни настилки, горски път)  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

- Изпълнената услуга „Упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически 

паспорт на: Горски камионен път – 3 степен „Елаците – Калина Вескова”, попадащ в 

землището на с. Ямка и на гр. Етрополе е с посочена крайна дата 18.12.2014 г., следователно е 

извън референтния период, посочен от Възложителя, от 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата на участника 
 

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.  

 

 

2.Участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител. В приложения към офертата 

оптичен носител е прикачен същия ЕЕДОП в .doc формат.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил ЕЕДОП, който не съответства на приложения към 

документацията образец. 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 1 

април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид - еЕЕДОП. 

На стр. 27-28 от документацията за участие Възложителят е дал указания за попълване на 

еЕЕДОП, а именно: 

„В тази връзка Възложителят е създал образец на ЕЕДОП, който да бъде попълнен от 

участниците, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната 

система за еЕЕДОП, при което образецът се попълва онлайн. Системата е достъпна чрез 

Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската 

комисия, както и на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . 

Възложителят предоставя генерираните файлове (espd-request) във формат PDF – 

подходящ за преглед и формат XML – подходящ за компютърна обработка, заедно с 

документацията за настоящата обществена поръчка на „Профила на купувача“. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
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Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите 

данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от съответните лица.  

Представените от кандидатите espd-response.xml могат да бъдат прегледани от 

възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

Предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид става като, след като бъде цифрово 

подписан, да се приложи на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 

в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 
Важно! Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-

разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се 

избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния 

браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на 

смартфони и таблетни компютри. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 „ 
 

Следва да се има предвид още и това, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква 

„При изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура по ЗОП да се 

съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния характер на влязлата в сила 

документация за участие и определените в нея изисквания на Възложителя.  

Съгласно горното, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, 

т. 5, буква „а“ от ПЗР на ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и влязлата в сила документация за участие, 

участникът следва да представи ЕЕДОП задължително в електронен вид – еЕЕДОП, който 

съответства на приложения към документацията образец, създаден от Възложителя за 

настоящата процедура, наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка 

на поръчката. 

 

Комисията извърши проверка на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП на участника, за 

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

Възложителя, и установи, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори - Част II, раздел А на ЕЕДОП; 

- икономическият оператор се управлява и представлява от управител, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на ЕЕДОП; 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
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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 ЕЕДОП; 
 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – Част 

III, раздел А, Б, В и Г на ЕЕДОП; 

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

професионална дейност - в част IV, раздел А на ЕЕДОП, 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuem1WoBHxwdCgAHv4p

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

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "БОГОЕВ КОНСУЛТ" 

ЕООД покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

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

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

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

застрахователно 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. 

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 В, 

на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на следната дейност:  

 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителството 

на обект: „Основен ремонт на ул. „Дико Илиев“, ул. „Борис Коцев“ и  ул. „Рила“ в гр. Враца, 

община Враца“ 
Комисията счита, че посочената услуга е с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника.  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuem1WoBHxwdCgAHv4pKrlv
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuem1WoBHxwdCgAHv4pKrlv
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В съответствие с горните обстоятелства, 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 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 „ИКюИ КОНТРОЛ“ 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; 

 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvbr2rw4FhN0Q5ARXgVlY

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

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvbr2rw4FhN0Q5ARXgVlYEH
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvbr2rw4FhN0Q5ARXgVlYEH
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на годността за упражняване на професионална дейност "ИКюИ КОНТРОЛ" 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 над минимално изискващото се съгласно 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: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 7 (седем) дейности по 

извършване на строителен надзор, като всяка от тях е за обекти, включващи (като подобекти 

или в обхвата на обекта) строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на път/пътища 

(в частност вътрешни пътища, обслужващи пътища, пътни връзки и др. транспортна 

инфраструктура).  
В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени услуги с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на 

която е подадена офертата на участника.  

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 "ИКюИ КОНТРОЛ" 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. 

 

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

15.10 часа на 18.04.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 23.04.2018 

г. от 13:30 часа. 

 

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

 

На 23.04.2018 г. от 13.30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

4.Участник „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 
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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: 

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

Участникът е представил еЕЕДОП, който не съответства на приложения към 

документацията образец. 

В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя, в поле „Наименование“ е записано следното: 

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински пътища MON1092 и MON3097, по 

2 обособени позиции“. В поле „Кратко описание“ е посочено описание да дейностите по 

извършване на СМР на тези обекти. 

Така посочените наименование и кратко описание не съответстват на предмета на 

настоящата обществена поръчка. За тази процедура Възложителят е създал образец, който да 

бъде попълнен от участниците и който е приложение към документацията за участие и е 

наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка на поръчката.  

Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП изисква „При 

изготвяне на офертата си всеки участник да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия“. Имайки предвид, че горепосочената норма е императивна, всеки 

участник е длъжен при участие в съответната възлагателна процедура по ЗОП да се 

съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния характер на влязлата в сила 

документация за участие и определените в нея изисквания на Възложителя.  

В тази връзка, участникът следва да попълни и представи еЕЕДОП, който съответства на 

приложения към документацията образец, създаден от Възложителя за настоящата процедура, 

наличен в Профила на купувача към обособената електронна преписка на поръчката. 
 

 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 двама управители – заедно и 

поотделно, съгласно данните вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

еЕЕДОП е подписан електронно и от двамата управители; 

 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 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
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няма присъди за престъпления по чл. 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 260 и 

чл. 352 – 353е от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRt28UP9nOH2DOtk5%2fXk

kx%2f0 се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "СТРОЙНАДЗОР-НСН" 

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 над минимално изискващото се съгласно 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: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на редица дейности по 

извършване на строителен надзор (36 изпълнени услуги), като поне половината от тях са на 

обекти, представляващи строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на път/пътища 

и/или улица/улици.  
В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени услуги с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на 

която е подадена офертата на участника.  

В съответствие с горните обстоятелства, 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 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 „МЕГА – СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRt28UP9nOH2DOtk5%2fXkkx%2f0
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRt28UP9nOH2DOtk5%2fXkkx%2f0
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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; 

 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 - Част III, раздел А, Б, В на еЕЕДОП;  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

В Част III, раздел Г на еЕЕДОП е маркиран отговор „ДА“ в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка?“. Едновременно с това е маркиран отговор „ДА“ и в 

поле „Опишете предприетите мерки“, като са декларирани следните обстоятелства: „1.Не съм 

осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 172, чл. 194 –208, чл.213а - 217, чл. 219 

– 252, чл. 254а – 260, чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или с влязла в сила присъда имам 

постановено осъждане за престъпление. 2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 3. 

Подадената оферта от представляваното от мен дружество е единствена, във връзка с чл. 

101 ал.8 от ЗОП 4. Не участвам в обединения, и не съм давал съгласие за подизпълнител за 

обществената поръчка, във връзка с чл.101 ал. 9 и 10 от ЗОП 5. Не съм свързано лице по 

смисъла на §2, т.44 и т.45 от ДР на ЗОП, и във връзка с §1, т13 и 14 от ДР на Закона за 

публична предлагане на ценни книжа 6. Представляваното дружество не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно разпоредбата на чл. 3 т. 8 и във връзка 

с чл.5 ал.1 т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 6. Не е налице конфликт на интереси, който не може да 

бъде отстранен. 7. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 8. Не 

са налице установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушени чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.“ 

На официалната интернет страница на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“ на адрес:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL е 

дадено разяснение за предоставяне на информация в еЕЕДОП, относно националните основания 

за отстраняване: „Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL
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отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор 

„да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност. Националните основания за отстраняване следва да 

бъдат посочени от възложителя в документацията за участие. За тях не е предвидено да 

бъдат описани в образеца на ЕЕДОП, подготвен от възложителя, независимо дали е на хартия 

или в електронен вид.“ 

Във връзка с горното, в случай че за участника не са налице съответните национални 

основания за отстраняване, посочени от Възложителя в документацията за настоящата 

обществена поръчка, в Част III, раздел Г на еЕЕДОП в поле „Прилагат ли се специфичните 

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

за обществената поръчка?“, следва да бъде маркиран отговор „НЕ“, който се отнася за всички 

обстоятелства, посочени от Възложителя. 

 

 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvAv%2bCtd4EBxqhBja%2b

tVrt0 се установи, че посочената информация е точна и удостоверението е валидно. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност "МЕГА – СТРОЙ - 

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 над минимално изискващото се съгласно 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: -   в Част IV, раздел В, 

на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 5 (пет) дейности по 

извършване на строителен надзор на обекти, представляващи строителство и/или 

рехабилитация и/или реконструкция на път/пътища и/или улица/улици.  
В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени услуги с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на 

която е подадена офертата на участника.  

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

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvAv%2bCtd4EBxqhBja%2btVrt0
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvAv%2bCtd4EBxqhBja%2btVrt0
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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 ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“  

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

състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ и 

участниците в обединението и в представеното споразумение за създаване на обединение, 

комисията установява, че: 

 Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 03.04.2018 г. участници в 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ са следните икономически оператори: „ИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 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 Лидер (Водещ партньор) на 

Обединението е определен „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като представляващ Обединението 

ще е представляващият Водещият партньор. 

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

съгласно Споразумението за създаване на Обединение; еЕЕДОП на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД е подписан от управителя; еЕЕДОП на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е 

подписан от Изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите; 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 ЕЕДОП; 
 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 (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 

или чл. 254а-260 от НК, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 

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



 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г.: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци 

/III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/  кв. Заножене - м. Водопада“, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

община Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 

  19 / 21 

 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:   

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLq

Su (за „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД) и  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2  

(за „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД), 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, са посочени данни за валидни застраховки „Професионална отговорност“ за 

консултанти, извършващи строителен надзор, със застрахователно 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.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия: 

- В еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ посочената застрахователна сума по 

застрахователната полица „Професионална отговорност“ на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е 700 000 лева. В еЕЕДОП на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД посочената застрахователна сума по застрахователна полица „Професионална отговорност“ 

е 1 000 000 лева. Посоченото несъответствие следва да се отстрани. 

- В еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ посочената застрахователна полица 

„Професионална отговорност“ на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е от 14.10.2017 г. В еЕЕДОП на 

„ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД посочената застрахователна полица „Професионална 

отговорност“ е от 14.10.2018 г. Посоченото несъответствие следва да се отстрани. 

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

на еЕЕДОП на ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ и еЕЕДОП на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, е декларирано изпълнение на 2 (две) дейности по извършване на 

строителен надзор на обекти, представляващи реконструкция на път/пътища.  
В тази връзка, комисията счита, че са налице изпълнени услуги с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на 

която е подадена офертата на участника.  

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

възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLqSu
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu%2bq1pvSKuul6T4lILQLqSu
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP9vy1uvtsC1zMami2MdtRz2
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С оглед на констатираните несъответствия 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 „ИКАР КОНСУЛТ“ АД 

 Участник „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 Участник „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

 Участник „МЕГА – СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  

 Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪРШЕЦ 2018“ 

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 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 

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. 
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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 23.04.2018 г. в 16:45 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. Красимира Стефанова Тачева - .………(подпис)*…….…….. 

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

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

4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - ……………(подпис)*.………….. 

 
 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  


