
 

 

  

  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, 11.02.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-582/18.12.2018г. на кмета на 

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

процедура с Решение № ОП-22/02.11.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните 

дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с четири обособени 

позиции”: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция 

на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“; Обособена позиция №2: „Упражняване на 

строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“; 

Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на 

водопроводна мрежа на с. Новачене“; Обособена позиция №4: „Упражняване на строителен 

надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап 

II“ , в състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Катя Симеонова – нач. отдел УПП 

2. Мариета Димитрова - главен експерт "Европейски и национални 

програми и проекти" 

3. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

4. Рая Иванова, външен експерт (юрист), вписан в Списъка по чл. 229, 

ал.1, т.17 от ЗОП, под № ВЕ-49 

5. инж. Васил Василев -  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация" 

6. инж. Ирена Илиева – гл. експерт "Ниско строистелство и техническа 

инфраструктура" 

Резервни членове:  

                 1. Николай Николов – гл. юрисконсулт на община Ботевград 

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

                  3.инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

                                4. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

 

          се събра в 10:00 часа 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. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 

 



  

 

 

 

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

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

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Комисията констатира, че декларираната застрахователната 

полица е със срок на валидност до 28.01.2019 г.  

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

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 до 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. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

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

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

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Комисията констатира, че декларираната застрахователната 

полица е със срок на валидност до 28.01.2019 г.  

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

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 до 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. 

 

 

3. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

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

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

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Комисията констатира, че декларираната застрахователната 

полица е със срок на валидност до 28.01.2019 г.  

 

 



  

 

 

 

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

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 до 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. 

 

4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №2: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №3: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №4: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 



  

 

 

5. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №1: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД и 1 бр. ЕЕДОП от Зорница 

Димитрова Тодорова - Петрова, които са подписани с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен 

вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

Предвид обстоятелството, че експертите, включени в екипа на участника нямат 

качеството на „трето лице” по смисъла на ЗОП, комисията разгледа само ЕЕДОП на 

участника. 

В представения ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД,  комисията установи, че  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

6. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №2: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД и 1 бр. ЕЕДОП от Зорница 

Димитрова Тодорова - Петрова, които са подписани с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен 

вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

Предвид обстоятелството, че експертите, включени в екипа на участника нямат 

качеството на „трето лице” по смисъла на ЗОП, комисията разгледа само ЕЕДОП на 

участника. 

В представения ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД,  комисията установи, че  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

7. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №3: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД и 1 бр. ЕЕДОП от Зорница 

Димитрова Тодорова - Петрова, които са подписани с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен 

вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

Предвид обстоятелството, че експертите, включени в екипа на участника нямат 

качеството на „трето лице” по смисъла на ЗОП, комисията разгледа само ЕЕДОП на 

участника. 

В представения ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД,  комисията установи, че  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена позиция №4: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД и 1 бр. ЕЕДОП от Зорница 

Димитрова Тодорова - Петрова, които са подписани с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен 

вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. 

Предвид обстоятелството, че експертите, включени в екипа на участника нямат 

качеството на „трето лице” по смисъла на ЗОП, комисията разгледа само ЕЕДОП на 

участника. 

В представения ЕЕДОП от „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД,  комисията установи, че  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

9. „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №2: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №3: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 



  

 

 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

► За обособена позиция №4: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

10. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

11. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

12. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

13. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 



  

 

 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

14. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №1: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

15. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №3: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

16. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №2: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

17. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №4: 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията 

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

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

 

18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД -  
 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена 

позиция №3 и обособена позиция №4, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 
 



  

В представения ЕЕДОП, създаден от участника чрез система за е-ЕЕДОП, осигурена 

от ЕК, комисията установи следното:  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

участникът е декларирал 18 бр. изпълнени услуги през последните три години, които не са с 

предмет, идентичен или сходен с този на поръчката и за комисията не става ясно дали се 

покриват критериите за подбор. В т.32.1. от документацията за участие е посочено, че За 

„сходен предмет“ Възложителя ще приеме, както следва: Упражняване на строителен 

надзор на СМР или СРР за обекти, които представляват изграждане и/или ремонт и/или 

реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни системи и/или канализационни 

системи и/или друга ВиК инфраструктура.  

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 до 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. 

 

19. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД – за обособена позиция №1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното:  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

20. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД – за обособена позиция №2 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното:  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

21. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД – за обособена позиция №3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 

 



  

 

 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното:  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

22. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД – за обособена позиция №4 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното:  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е попълнил изискуемата 

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 до 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. 

 

23. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 4 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 3 бр. от Съдружниците в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 

 ► В представения от ДЗЗД „НГК КОНТРОЛ“ ЕЕДОП за обособена позиция №1, 

обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, комисията 

установи следното:  

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

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

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със срок на валидност до 31.08.2019г. 

и застраховка „Професионална отговорност“ за извършване на строителен надзор със срок на 

валидност до 29.12.2018г.  

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

 ► В представения от „План Инвест Пловдив“ ЕООД ЕЕДОП за обособена 

позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, 

комисията установи следното: 

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

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

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със срок на валидност до 31.08.2019г.  



  

 

 

 

и застраховка „Професионална отговорност“ за извършване на строителен надзор със срок на 

валидност до 29.12.2018г.  

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

 ► В представения от „Вилимет 21“ ЕООД ЕЕДОП за обособена позиция №1, 

обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, комисията не 

установи липса, непълнота или  несъответствие на информацията относно личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 ► В представения от Рамадан Шукриев Чолаков ЕЕДОП за обособена позиция 

№1, обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4, комисията 

не установи липса, непълнота или  несъответствие на информацията относно личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

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 до 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. 

 

24. „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена позиция №2 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен 

вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

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

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

съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Комисията констатира, че декларираната застрахователната 

полица е със срок на валидност до 28.01.2019 г.  

С оглед на констатираното, участникът следва да декларира наличие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална 

застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за II-ра категория, за консултант, 

извършващ строителен надзор, с което да удовлетвори изискванията на възложителя. 

 

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 до 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. 

 

25. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

 Комисията пристъпи към проверка на документите, съдържащи се в опаковката и 

установи, че участникът не е представил Договор за създаване на обединението в 

съответствие с изискванията на чл.37, ал.4 от ППЗОП, с оглед на което за комисията не става 

ясно дали са изпълнени изискванията на възложителя описани в т.16 от документацията за 

участие. В тази връзка на основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи  

 



  

 

 

 

документи, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

изискващата се от възложителя информация. 
 

► За обособена позиция №1: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 

 1) В представения от „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ДЗЗД ЕЕДОП, комисията 

установи следното: 

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

„Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор” ЕООД, партньори в обединението, 

притежават Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза на „Геоексперт България“ ЕООД е със срок на валидност до 

03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза на „Геоексперт България“ 

ЕООД е със срок на валидност до 21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на 

възложителя. 
 

 2) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

притежава Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза е със срок на валидност до 03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза е със срок на валидност до 

21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на възложителя. 

 

 3)  В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът не е декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор с оглед 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
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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 до 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. 
 

► За обособена позиция №2: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 

 1) В представения от „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ДЗЗД ЕЕДОП, комисията 

установи следното: 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №2. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №2. 

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

„Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор” ЕООД, партньори в обединението, 

притежават Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза на „Геоексперт България“ ЕООД е със срок на валидност до 

03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза на „Геоексперт България“ 

ЕООД е със срок на валидност до 21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на 

възложителя. 

 

 2) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №2. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №2. 

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

притежава Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза е със срок на валидност до 03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза е със срок на валидност до 

21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на възложителя. 
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 3)  В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №2. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №2. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът не е декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор с оглед 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

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 до 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. 

 

► За обособена позиция №3: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 

 1) В представения от „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ДЗЗД ЕЕДОП,  

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №3. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №3. 

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

„Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор” ЕООД, партньори в обединението, 

притежават Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза на „Геоексперт България“ ЕООД е със срок на валидност до 

03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза на „Геоексперт България“ 

ЕООД е със срок на валидност до 21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на 

възложителя. 

 

 2) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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  
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заедно с други икономически оператори“, участникът е посочил отговор „ДА“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №3. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №3. 

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

притежава Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза е със срок на валидност до 03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза е със срок на валидност до 

21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на възложителя. 

 

 3)  В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №3. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №3. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът не е декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор с оглед 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 

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 до 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. 

 

► За обособена позиция №4: 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е 

представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в него), които са 

подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и са 

представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание. 

 

 1) В представения от „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ДЗЗД ЕЕДОП, комисията 

установи следното:  

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение  
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№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №4. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №4. 

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

„Геоексперт България“ ЕООД и „Строй тех надзор” ЕООД, партньори в обединението, 

притежават Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза на „Геоексперт България“ ЕООД е със срок на валидност до 

03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза на „Геоексперт България“ 

ЕООД е със срок на валидност до 21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на 

възложителя. 

 

 2) В представения от „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №4. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №4. 

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

притежава Лиценз съобразно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Комисията 

констатира, че Лиценза е със срок на валидност до 03.02.2019г. 

Комисията извърши проверка в Дирекция за национален строителен контрол 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/  и установи, че Лиценза е със срок на валидност до 

21.01.2024г., с което се покриват критериите за подбор на възложителя. 

 

 3)  В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

следното: 

 - 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“. При така 

посочен отговор, следва да се попълни следващото поле б. б) от ЕЕДОП по отношение на 

другите икономически оператори. 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът е посочил, че участва за  

обособена позиция №1. От приложения електронен носител и представеното Приложение 

№1 – Опис на представените документи е видно, че се касае за обособена позиция №4. 

Комисията счита, че е допусната техническа грешка и приема, че представения ЕЕДОП е за 

обособена позиция №4. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.1б) участникът не е декларирал дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор с оглед 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
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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 до 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. 

 

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 07.03.2019г. в 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/  /Катя Симеонова/ 

 

2.   /П/  /Мариета Димитрова/ 

 

3.   /П/  /Катрин Михайлова/ 

 

4.   /П/  /Рая Иванова / 

  

5.   /П/  /инж. Васил Василев/ 

 

6.   /П/  / инж. Ирена Илиева/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

личните данни 
 


