
 

 

 
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 Днес, 06.03.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-92/28.02.2018г. на Зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-1/22.01.2018г. за откриване  на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда 

"Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков” № 21 и № 

23 “, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Ина Маринова – гл.експерт „Инвестиционно проектиране, градски 

дизайн и реклама“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

5. Мариета Димитрова – гл. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

6. Гергана Николова – мл. експерт „Управление на проекти“ 

Резервни членове:  

1. Катрин Михайлова – юрисконсулт 

2. Йорданка Цветкова – ст. експерт „Европейски и национални проекти и 

програми“ 

 

     се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане на  представените документи от 

участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „ТЕА-СТ“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи: 

 ► в ЕЕДОП за „ТЕА-СТ“ ЕООД: 
 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът не е 

посочил отговор, но същевременно в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10) е пояснил, че възнамерява да възложи 5 % от 

изпълнението на подизпълнител, без да е посочил името му и поетите от него задължения. 

Комисията констатира, че в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Г: 

Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва, участникът е посочил отговор „ДА“ и името на дружество „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД. Възложителят не е поставил изрично изискване за попълване на Раздел Г и 

за комисията не става ясно каква е ролята на дружество „Архитектурно студио Чангулев“ 

ЕООД в обществената поръчка, за което има представен ЕЕДОП. 

Участникът следва да прецизира своя отговор, тъй като е налице противоречие в 

предоставената информация. 

- в част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение на поставения 



  

въпрос „Икономическия оператор в една от следните ситуации ли е: а)обявен в 

несъстоятелност, или б)предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или 

в)…, г)…, д)…, е)…“, участникът не е посочил отговор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност участникът е посочил, че 

притежава удостоверение за вписване в ЦПРС за първа група, четвърта категория, със срок 

на валидност до 30.09.2017г. Копие на Удостоверението е приложено в офертата на 

участника, видно от което срокът на валидност също е 30.09.2017г.  Комисията извърши 

проверка в Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и 

установи, че срокът на валидност на удостоверението е до 30.09.2018г., с което се покриват 

критериите за подбор на възложителя. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“, но не става ясно за коя от дейностите е 

същата. Копие на застрахователната полица е приложено в офертата, видно от която се 

покриват критериите за подбор. 

- в част VI Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 

► в ЕЕДОП за „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД: 

- в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле Форма на участие, на поставения въпрос „Икономическият 

оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други 

икономически оператори“, участникът е посочил отговор „ДА“ и в следващото поле е 

пояснил, че участва като подизпълнител на „ТЕА СТ“ ЕООД в частта за изготвяне на 

работен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на 

изпълнение на СМР.   

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“, но не е ясно за коя от дейностите е  същата. 

Копие на застрахователната полица е приложено в офертата, видно от която се покриват 

критериите за подбор. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 

С оглед на описаното и във връзка с установеното, комисията взе решение на осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни 

от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

2. „КИЛТЕКС“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи: 

► в ЕЕДОП за „Килтекс“ ЕООД: 

- в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът е посочил 

отговор „ДА“ и е пояснил, в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10), че възнамерява да възложи 3,00 %, от изпълнението –

изготвяне на работен инвестиционен проект и авторски надзор - на „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД. 

Същият се явява подизпълнител и има представен ЕЕДОП. 

След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота 

или  несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

http://register.ksb.bg/


  

 

► в ЕЕДОП за „ВИВА ПРОЕКТ“ ЕООД: 

След като разгледа представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота 

или  несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
 

С оглед на описаното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

3. „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в 

т.5) участникът е декларирал наличие на застраховки „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“ по чл.171 от ЗУТ, но не е посочил срок на 

валидност на застраховката за дейност „проектант“. Участникът е приложил копие на 

застрахователната полица за дейност „проектант“, видно от която се покриват критериите за 

подбор. 
 

С оглед на описаното, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага 

участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

4. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че 

участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на Техническото предложение. 

 

Във връзка с гореописаното и съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците имат 

право да заменят представените документи или да представят нови, с които да удовлетворят 

изискванията на възложителя. Допълнително представената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

След извършване на тези действия на 09.03.2018г. 12:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на срока за 

представяне на допълнително изисканите документи. 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                /П/*                 /Румен Христов/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.             /П/                   /Ина Маринова/ 

2.             /П/                   /Генка Енева/ 

 

3.             /П/                   /Виктория Филипова/ 

 

4.             /П/                   /Таня Накова/ 

 

5.             /П/                    /Мариета Димитрова/ 

 

                                  6.              /П/                   /Гергана Николова/ 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на личните 

данни 


