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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ:      

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 15. 04.2019 г. 
 

Д О К Л А Д 
 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на 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 “, комисия 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“ 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили двадесет и пет оферти,  а именно: 

1. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №14, ет.3, 

офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-1-3/12.12.2018г. 09:10ч.- участва за обособена позиция №3 
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 2. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №14, 

ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-2-1/12.12.2018г. 09:15ч.- участва за обособена позиция 

№1 

 3. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №14, 

ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-3-4/12.12.2018г. 09:20ч. – участва за обособена позиция 

№4  

 4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ №54 - 

с вх. №ОП-22-4/17.12.2018г. 10:00ч.-участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4; 

 5. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, 

бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-5-1/17.12.2018г. 10:15ч. – участва за обособена позиция 1 

 6. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, 

бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-6-3/17.12.2018г. 10:17ч. – участва за обособена позиция 3 

 7. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, 

бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-7-4/17.12.2018г. 10:20ч. - – участва за обособена позиция 
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 8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД“ ООД, с адрес: гр. София 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, 

бл.11, ет.3, ап.10 - с вх. №ОП-22-8-2/17.12.2018г. 10:22ч. - – участва за обособена позиция 
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 9. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ ул. „Луи 

Айер“, бл.260А, ет.3, ап.6 - с вх. №ОП-22-9/17.12.2018г. 10:25ч. - участва за обособена 

позиция 1, 2, 3 и 4 

        10. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар Мутафов“ 
№39, вх.В - с вх. №ОП-22-10-1/17.12.2018г. 10:30ч. – участва за обособена позиция №1 

        11. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар Мутафов“ 
№39, вх.В - с вх. №ОП-22-11-3/17.12.2018г. 10:32ч. – участва за обособена позиция №3; 

        12. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар Мутафов“ 
№39, вх.В - с вх. №ОП-22-12-4/17.12.2018г. 10:35ч. – участва за обособена позиция №4; 

        13. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша“ ул. „Чавдар Мутафов“ 
№39, вх.В - с вх. №ОП-22-13-2/17.12.2018г. 10:36ч. – участва за обособена позиция №2; 

        14. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-14-1/17.12.2018г. 10:40ч. – 

участва за обособена позиция №1; 

        15. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-15-3/17.12.2018г. 10:42ч. -  

участва за обособена позиция №3; 

        16. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-16-2/17.12.2018г. 11:17ч.-  

участва за обособена позиция №2; 

        17. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1750, ж.к. 

„Полигона“, бл. 13 (партер), пощ. к. ат.16, вх.1 - с вх. №ОП-22-17-4/17.12.2018г. 11:20ч. – 

участва за обособена позиция №4; 

        18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД, с адрес: гр. София 1379, ж.к. „Сердика“, бл.9, ет.9, 

ателие 1 - с вх. №ОП-22-18/17.12.2018г. 11:35ч. - участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4 

        19. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 

№1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-19-1/17.12.2018г. 13:00ч.- участва за обособена позиция №1; 

       20. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 

№1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-20-2/17.12.2018г. 13:02ч. участва за обособена позиция №2; 

       21. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 

№1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-21-3/17.12.2018г. 13:04ч. - участва за обособена позиция №3; 

       22. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 

№1 , ет.1 - с вх. №ОП-22-22-4/17.12.2018г. 13:06ч. - участва за обособена позиция №4; 

23. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД, участници в обединението: „ПЛАН ИНВЕСТ 

ПЛОВДИВ“ ЕООД; „ВИЛИМЕТ 21“ ЕООД и Рамадан Шукриев Чолаков с адрес: гр. 
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Пловдив 4002, бул. „Копривщица“ №19А - с вх. №ОП-22-23/17.12.2018г. 14:51ч. - участва 

за обособена позиция №1, 2, 3 и 4 

24. „ЕКИП 123“ ЕООД, с адрес: гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №14, 

ет.3, офис 307 и 310 - с вх. №ОП-22-24-2/17.12.2018г. 17:00ч. – участва за обособена 

позиция №2 

25. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД, участници в обединението: 

„ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД с адрес: гр. 

София 1373, ж.к. „Западен парк“, бл.2, вх. Б, ет.2, ап.4 - с вх. №ОП-22-25/17.12.2018г. 

17:06ч. - участва за обособена позиция №1, 2, 3 и 4 
 

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
 

Комисията е заседавала в периода от 18.12.2018 г. до 10.04.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 18.12.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата за масово осведомяване. 

 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 

участниците също бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 11.02.2019г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

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

констатира следното: 

 

1. За участник „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №3 

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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 
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2. За участник „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 

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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

4. За участник „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 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. 
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► За обособена позиция №2: 

 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: 

 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: 

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

 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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

 

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

 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.  
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

 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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

 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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

9. За участник „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

 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: 

 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. 
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► За обособена позиция №3: 

 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: 

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

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

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

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. 
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14. За участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 

№1: 

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. За участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 

№3: 

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. За участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 

№2: 

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. За участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 

№4: 

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. За участник „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 
 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.  
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Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

21. За участник „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.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

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

информация, съгласно изискванията на образеца.  

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

23. За участник „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 
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от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

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

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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

25. За участник „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

 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: 

 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, 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

► За обособена позиция №2: 

 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 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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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. 

 

 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. 

 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

► За обособена позиция №3: 

 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. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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 - 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 №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. 
 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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► За обособена позиция №4: 

 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 №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. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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 - 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. 
 

Във връзка с констатираното комисията е дала следните указания към участника: На 

осн. чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на Протокол №2 

от 11.02.2019г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, посочени в настоящия протокол. 

 

3. Протокол №3 от 19.03.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, разгледа и 

обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

11.02.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

Протокол №2 от 11.02.2019г. беше изпратен на участниците по електронните им пощи, 

като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис.  

 

Допълнително представените документи от участниците са в законоустановения срок, 

както следва: 

1. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(1)/11.03.2019г. 

2. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(2)/11.03.2019г. 

3. „ЕКИП 123” ЕООД – вх. №5300-260(3)/11.03.2019г. 

4. „ЕКИП 123” ЕООД – вх.№5300-260(4)/11.03.2019г. 

5. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД – вх.№5300-260(5)/12.03.2019г. 

6. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД – вх. №5300-260(6)/12.03.2019г. 

7. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД – вх.№5300-260(7)/14.03.2019г. 

8. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(8)/14.03.2019г. 

9. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(9)/14.03.2019г. 

10. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(10)/14.03.2019г. 

11. „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД – вх. №5300-260(11)/14.03.2019г.  
 

Няма допълнително представени документи от участник „Градиакт Консулт“ ООД. С 

Протокол №2 от 11.02.2019г. на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията предостави 

възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща 

информация и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на възложителя. 

Участникът е получил Протокол №2 от 11.02.2019г. на 08.03.2019г., в удостоверение на това 

е изпратил обратен имейл до подателя. Срокът за представяне на допълнителните документи, 

съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП е до 5 работни дни от получаване на протокола, който срок 

изтича на 15.03.2019г. До настоящия момент изисканите от участника документи не са 

получени в община Ботевград. С оглед на не представените допълнително изискани документи 

и не изпълнено условие на възложителя, на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията предлага 

на Възложителя, участник  „Градиакт Консулт“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото 

предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията на възложинеля, и на 

осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отвори ценовото предложение на същия. 
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Комисията отвори, обстойно разгледа и обсъди допълнително представените 

документи от участниците по реда на тяхното постъпване относно съответствието им с 

изискванията поставени от Възложителя и установи: 

 

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

 Участникът е представил 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. Попълнен и съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

2. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №2 

 Участникът е представил 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. Попълнен и съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

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

 Участникът е представил 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. Попълнен и съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

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

 Участникът е представил 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. Попълнен и съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 

5. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД-участник 

и 1 бр. от „План Инвест Пловдив“ ЕООД-съдружник в Обединението), 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, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно дадените от 

комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 



18 

 

 

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

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

установи, че участникът е представил ЕЕДОП, който е попълнен съгласно дадените от 

комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на Техническото 

предложение. 

 

6.  „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД 

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

носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е 

съгласно дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

7. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

Участникът е представил Договор за създаване на Сдружение, от който е видно правното 

основание за създаването му, съдържащ изискващата се от възложителя информация. 

► За обособена позиция №1: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 бр. 

от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), 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 „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че във 

връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, 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, тъй като видно от 

представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно администриране 

и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №2: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 бр. 

от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), 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 „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че във 

връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, 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, тъй като видно от 

представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно администриране 

и управление на договора. 
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Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №3: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 бр. 

от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), 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 „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи, че във 

връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, 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, тъй като видно от 

представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно администриране 

и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

► За обособена позиция №4: 

 Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от „Геоексперт България“ ЕООД и 1 бр. 

от „Строй тех надзор” ЕООД - партньори в обединението), 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 „Геоексперт България“ ЕООД ЕЕДОП, комисията установи 

че ЕЕДОП е попълнен съгласно дадените от комисията указания.  

 2) В представения от „Строй тех надзор” ЕООД ЕЕДОП, комисията установи че във 

връзка с дадените в Протокол №2 от 11.02.2019г. указания, 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, тъй като видно от 

представеният Договор за създаване на обединението ще извършва цялостно администриране 

и управление на договора. 

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

 

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

 Участникът е представил 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. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

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

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, в 
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електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

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

Участникът е представил 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. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

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

Участникът е представил 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. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

 Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя участникът да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 След извършване на тези действия, комисията взе решение да продължи работата си по 

разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка 

по реда на постъпване на офертите и определяне на оценката по показател К2 – „Организация 

за качествено изпълнение на поръчката” по съответната обособена позиция, съгласно 

Методиката за определяне на комплексна оценка, описана в обявлението за обществена 

поръчка, във връзка с Раздел III „КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ 

ПОКАЗАТЕЛ “ от  документацията. 

 

1. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №3 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
  

 

2. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №1 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 
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 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

3. „ЕКИП 123” ЕООД –за обособена позиция №4 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

► За обособена позиция №2: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

► За обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
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► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 

 

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

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост 

от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде 

обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ месеца, 

но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа 

запис, който не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му 

предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №1. 

 

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

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост 

от конкретното предложение на участниците. 
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За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде 

обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ месеца, 

но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа 

запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му 

предложение и същият категорично противоречи на тях. 

 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №2. 

 

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

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 

обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост 

от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде 

обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ месеца, 

но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа 

запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му 

предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №3. 

 

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

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца и не по-

късно от 25.07.2012 г. 

Съгласно документацията на обществената поръчка, срокът за изпълнение на 
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обществената поръчка е не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата на подписване на 

договор, но не по-късно от 25.07.2021 г. 

Възложителят изрично е посочил краен срок за изпълнение, а именно – 25.07.2021 г., 

който срок е императивно определен и не подлежи на удължаване или скъсяване, в зависимост 

от конкретното предложение на участниците. 

За тази цел, не случайно, в Приложение № 4 е предвидена възможност чрез оставяне на 

празно място, позволяващо да се оферира единствено срок за изпълнение на договора в месеци 

като изрично – не е предвидена възможност, крайният посочен срок – 25.07.2021 г. да бъде 

обект на офериране, тъй като същият е дефинитивно определен. 

В тази връзка и предвид конкретното предложение на „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД, а 

именно дейностите по договора да бъдат изпълнени за не повече от 32 /тридесет и два/ месеца, 

но не по-късно от 25.07.2012 г., Комисията приема, че предложението на участника съдържа 

запис, които не отговаря на изискванията на Възложителя за оформяне на Техническото му 

предложение и същият категорично противоречи на тях. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №4. 

 

9. „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, 

 предвид следните предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по пожарна 

безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява съответствието им с 

проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес.  И на този експерт 

от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични проверки на качеството на 

изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна предпоставка 

за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и специализация, тъй като 
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изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко отговарящ за качествено 

изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия екип” при 

изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №1. 

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по пожарна 

безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява съответствието им с 

проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес.  И на този експерт 

от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични проверки на качеството на 

изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна предпоставка 

за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и специализация, тъй като 

изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко отговарящ за качествено 

изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 



26 

 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №2. 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по пожарна 

безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява съответствието им с 

проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес.  И на този експерт 

от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични проверки на качеството на 

изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна предпоставка 

за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и специализация, тъй като 

изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко отговарящ за качествено 

изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 
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следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №3. 

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

  Въпреки че са предложени основните дейностите, които участникът предвижда да 

изпълнява и същите са отчетени в отделните части на проекта, посредством направеното 

кратко описание като са изложени последователно дейностите на строителния надзор във 

връзка законосъобразното изпълнен на строежа, Комисията констатира следните 

несъответствия в техническото предложение: 

 Участникът е поел като ангажимент да организира изготвянето на екзекутивната 

документация и нейното представянето пред Възложителя, но Комисията счита, че тези 

дейности са изключително задължение на строителя на обекта. 

 Комисията приема за недопустимо, ключовия експерт ВиК да прави периодични 

проверки на качеството на изпълнените СМР, като смята, че е необходимо той  да осигурява 

постоянно присъствие и ежедневен контрол, което предполага изпускане на контрола на 

дейностите и вероятност да се допусне изпълнение на некачествен вид дейност.  

 Също така не приема твърдението на участника, да се възложи на експерта по пожарна 

безопасност да участва в избора на подходящи материали, да осигурява съответствието им с 

проекта и съгласуването им с останалите страни в строителния процес.  И на този експерт 

от екипа на строителния надзор е вменено да прави периодични проверки на качеството на 

изпълняваните дейности.  

 Тези твърдения на участника, настоящата Комисия приема като сериозна предпоставка 

за вменяване на задължения на експерт с недостатъчна подготовка и специализация, тъй като 

изискванията за експерт по пожарна безопасност и експерт, пряко отговарящ за качествено 

изпълнение на строителните дейности, са коренно различни. 

 На следващо място, Комисията констатира, че не са описани задълженията и 

отговорностите на експерта по част ПУСО.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №4. 
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10. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния доклад, 

техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения на част от 

изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за възникването на 

обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на участника, 

че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на строителство в 

проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно тяхната 

компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и здраве“ са 

вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на СМР на 

обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №1. 
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11. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния доклад, 

техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения на част от 

изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за възникването на 

обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на участника, 

че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на строителство в 

проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно тяхната 

компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и здраве“ са 

вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на СМР на 

обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №3. 
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12. „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния доклад, 

техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения на част от 

изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за възникването на 

обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на участника, 

че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на строителство в 

проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно тяхната 

компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и здраве“ са 

вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на СМР на 

обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №4. 

 

 

 



31 

 

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

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че предложението съдържа описание на основните дейности, които са 

изложени последователно и са съобразени със законосъобразното изпълнение на строежа, в 

т.ч. и нормативната уредба, описани са дейностите като изготвянето на окончателния доклад, 

техническия паспорт и др., Комисията констатира некоректно вменени задължения на част от 

изпълнителския екип, които приема, че са основателна предпоставка за възникването на 

обстоятелства, които биха застрашили изпълнението, а именно: 

 От записът на стр. 9, в описанието на Дейност 4 “Изпълняване функциите на 

Координатор по безопасност и здраве, а именно: „внасяните промени в проектите от 

Проектантите по време на строителството, независимо от причината“, Комисията приема, че 

участникът предвижда да вмени на експерта по координация на безопасност и здраве 

задължения, които неговата длъжност не се съдържа. Неправилно е разбирането на участника, 

че експерт от екипа на строителния надзор ще допуска промени по време на строителство в 

проекта, независимо от наложилите ги причини. 

 Освен това, Комисията установи, че по отношение на екипа, който ще упражнява 

строителния надзор не са разписани коректно задълженията на експертите, съобразно тяхната 

компетентност като например: на експерта по „Координация по безопасност и здраве“ са 

вменени задължения да осъществява „непрекъснат контрол по изпълнението на СМР на 

обекта, качеството на изпълнение на СМР и качеството на материалите, вложени в 

съответните видове СМР на строителната площадка, съгласно изискванията залегнали в 

техническата спецификация и да подписва необходимите документи въз основа на 

действащата нормативна база“.  

 Настоящата комисия счита, че експертът по безопасност и здраве има задължение да 

контролира само и единствено дейностите от гледна точка на безопасността на работа, като 

по отношение на качественото изпълнение на видовете ремонтни работи, както и влагането 

на подходящи строителни материали трябва да се контролира от правоспособно техническо 

лице. Това не е изяснено в настоящето техническо предложение.  

 Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от 

участника организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на 

минималните изисквания на Възложителя в частта „организация на работата на ключовия 

екип” при изпълнението на дейностите, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената услугата, която освен това съдържа записи, които категорично им 

противоречат. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №2. 
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14. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №1: 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

15. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №3: 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

16. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №2: 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

17. „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция №4: 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

18. „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД  

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 
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- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде вероятно 

да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не съдържа 

и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: „начините 

за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите участници в 

строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на дейностите, 

с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №1. 

 

► За обособена позиция №2: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 
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настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде вероятно 

да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не съдържа 

и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: „начините 

за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите участници в 

строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на дейностите, 

с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №2. 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде вероятно 

да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не съдържа 

и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: „начините 

за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите участници в 

строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на дейностите, 

с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 
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Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №3. 

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - След запознаване по същество с техническото предложение на участника, 

разгледано в неговата цялост, Комисията констатира, че същото съдържа записи, от 

които настоящата Комисия може да направи обоснован извод, че не се гарантира 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга, предвид следните 

предложения на участника: 

 Въпреки че е направено описание на предлаганата организация за изпълнение на 

поръчката, подхода и плана за работа, разписан е екипа на строителния надзор, като са 

дефинирани дейностите, задълженията и отговорностите на всеки един участник в екипа, 

представени са техническите средствата, с които ще разполага екипа за изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, по дейности е показано разпределението на човешките 

ресурси и времетраенето им, Комисията приема, че предложението на участника е  

нереалистично в последната цитирана част, а именно - да се определя времетраене на 

дейностите, тъй като те зависят изцяло от графика на строителя и ако се приеме, че 

строителният надзор е определил негов график за времетраене на процесите е твърде вероятно 

да се получи сериозно разминаване в осъществявания контрол.  

 На следващо място, Комисията констатира, че предложението на участника не съдържа 

и част от минималното изискуемо съдържание, посочено от възложителя, а именно: „начините 

за осъществяване на комуникация с Възложителя”, както и с останалите участници в 

строителния процес. 

 Липсва информация и за координацията вътре в екипа и съгласуването на дейностите, 

с цел качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Във връзка с описаното по-горе, Комисията приема, че предложената от участника 

организация за изпълнението на поръчката не осигурява изпълнение на минималните 

изисквания на Възложителя в частта „разпределение на отговорностите и дейностите в 

ключовия екип” и „осъществяване на комуникация с Възложителя” при изпълнението на 

дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услугата. 

Предвид констатираното, Комисията  приема, че предложението на участника не 

следва да подлежи на разглеждане и оценка, тъй като същото безспорно може да бъде 

квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката, 

по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП. С оглед на констатираното, комисията предлага 

на Възложителя участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по 

обособена позиция №4. 
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19. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

► За обособена позиция №2: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

 

► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

  

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 50 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
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20. „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена позиция №2 
Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 

 

21. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

► За обособена позиция №2: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

 

► За обособена позиция №3: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

► За обособена позиция №4: 

Комисията разгледа техническото предложение и направи проверка на документите 

към него за съответствието с изискванията поставени от Възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  
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В Техническото си предложение – образец № 4 участникът, предлага: 

- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 32 /тридесет и два/ месеца от датата 

на подписване на договор и не по-късно от 25.07.2021 г. 

 

 - По показател К2 - „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, 

Комисията присъжда на участника 34 точки като подробно обосновава и мотивира това 

свое решение в Протокол №3 от 19.03.2019г., неразделна част от настоящият доклад. 
 

 Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от 

тях цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  

29.03.2019 г. от 11:00 ч. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложения на 

предложените за отстраняване участници не бяха отворени, разгледани и оценени. 

 

4. Протокол №4 от 29.03.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъстваха: инж. Васил Василев 

-  главен експерт "ТСУ, кадастър и регулация", който се замести от резервен член Таня Накова 

– гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ и инж. Ирена Илиева – гл. експерт 

"Ниско строителство и техническа инфраструктура", като същият се замести от инж. Стоил 

Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално строителство“, които подписа 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

  

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател К2 – 

„Организация за качествено изпълнение на поръчката“, съгласно Методиката за определяне на 

комплексна оценка“, отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участниците и оповести предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както 

следва: 

1. „ЕКИП 123” ЕООД – за обособена позиция №3 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 19 540,00 лева без ДДС или 23 448,00 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 13 200,00 лева без ДДС или 15 840,00 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 15 130,00 лева без ДДС или 18 156,00 лева с ДДС. 

 

 4. „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 ► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 25 000,00 лева без ДДС или 30 000,00 лева с ДДС. 

 

 

 

 



39 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 20 740,00 лева без ДДС или 24 888,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 27 685,00 лева без ДДС или 33 222,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 21 437,00 лева без ДДС или 25 724,40 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 19 000,00 лева без ДДС или 22 800,00 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 23 500,00 лева без ДДС или 28 200,00 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 17 000,00 лева без ДДС или 20 400,00 лева с ДДС. 

 

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

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 15 500,00 лева без ДДС или 18 600,00 лева с ДДС. 

 

9. „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 29 200,00 лева без ДДС или 35 040,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 24 200,00 лева без ДДС или 39 040,00 лева с ДДС.  

При извършена от комисията проверка се установи, че участникът погрешно е изчислил 

сумата с ДДС, като е посочил 39 040,00 лева вместо 29 040,00 лева с ДДС. Аритметичната 

неточност на участника не се отразява на яснотата на направеното ценово предложение. 

Размерът на ДДС е нормативно установен и константен, с точно определена ставка от 20%. В 

този смисъл действителният размер на общата стойност, с начислен ДДС, е лесно установим 

и позволява преизчисляване, както от страна на комисията, така и от участника. 

Комисията единодушно реши, че се  касае за техническа грешка и приема като обща стойност 

за изпълнение 29 040,00 лева с ДДС. 
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► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 32 300,00 лева без ДДС или 38 760,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 25 100,00 лева без ДДС или 30 120,00 лева с ДДС. 

 

10. „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена позиция №2 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 10 980,00 лева без ДДС или 13 176,00 лева с ДДС. 

 

11. „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 22 057,00 лева без ДДС или 26 468,40 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 18 300,00 лева без ДДС или 21 960,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 24 427,00 лева без ДДС или 29 312,40 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

Приложение №5, като участникът предлага обща стойност за изпълнение на поръчката в 

размер на 18 915,00 лева без ДДС или 22 698,00 лева с ДДС. 

 

 

След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията, и 

същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници и извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие 

на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите допуснати участници. 

 

Участниците, които попадат в горната хипотеза са следните: 

 - „Екип 123“ ЕООД – за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена 

позиция №3 и  Обособена позиция №4; 

 -  „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД - за Обособена позиция №4 

 

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията изиска от участниците в срок до 5 дни от 

получаване на искането да представят подробна писмена обосновка за начина на образуването 

на предложената от тях обща цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната 

обособена позиция.   
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5. Протокол №5 от 09.04.2019г. от проведено закрито заседание на комисията, която обсъди 

представената писмените обосновки и направи окончателно класиране на офертите. 

Комисията установи, че представени от участниците писмени обосновки са в 

законоустановения срок, както следва: 

 -  „Технострой – Инвестконкулт“ ЕООД, с вх. №5300-353(1)/04.04.2019г. 

-  „Екип 123“ ЕООД, с вх.№5300-352(1)/05.04.2019г. 

 

 Комисията отвари и разгледа представените писмени обосновки от участниците по реда 

на постъпването им, относно начина на образуване на предложената обща цена за изпълнение 

на обществената поръчка, и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП към оценка по отношение на 

нейната пълнота и обективност.   

 

1. „Технострой – Инвестконкулт“ ЕООД – за обособена позиция №4 

Комисията разгледа и оцени изключително благоприятните условия за предоставяне на 

услугата по обособена позиция №4, на които участникът се позовава и след подробно 

обсъждане и оценка, единодушно реши: Не приема представената обосновка, тъй като 

намира, че всички посочени по-долу твърдения не са обективни обстоятелства по смисъла на 

чл. 72, ал. 2 от ЗОП, поради следните мотиви:  

 

1. В частта „Икономическа особеност при изпълнението на поръчката” участникът се 

позовава на наличието на два фактора – 1.„наличието на изключително благоприятни условия” 

и 2.„оригинаност на предложеното от участника решение по отношение на услугата”, които 

според него са налице в конкретния случай като обосновава тяхното наличие с: 

1.1. големия опит на фирмата в упражняването на строителен надзор по време на 

строителството на обекти, които са въведени в експлоатация с РП (УВЕ); 

1.2. разработената и прилагана във фирмата ефективна система за вътрешен контрол – 

всички системи по ИСО ( в т.ч. набор от документи, които улесняват изпълнителските 

екипи); 

1.3. екипа за изпълнение на поръчката (добре структуриран, квалифициран и 

мобилизиран, с поименно посочване на отделните членове и техните функции); 

1.4. ниските непреки разходи (собствен оборудван офис в гр. София, рамков договор с 

телекомуникационна компания, собствено МПС, свидетелства за управление на МПС 

от всички експерти, обосноваващо липсата на необходимост от използване на 

професионални шофьори); 

1.5. предлагана цена (наличието на определен брой сключени договори – предпоставка за 

финансова стабилност и позволяващо диференцирано определяне на финансови 

показатели, в т.ч. и на печалба, включени разходи за труд, транспорт, 

командировъчни, поддържане на застраховка, кореспонденция, комуникация, 

печатни материали, консумативи и др., разходи за изпълнение на гаранционни 

срокове – 3% от разходите за труд, разбивка на оферираната цена на база: специалисти 

по съответната част, продължителност в месеци, седмици, часове на седмица, общо 

човекочасове), съобразяване на възнагражденията на екипа с минималните 

възнаграждения за съответната професионална група според НКП и минималната 

заплата за сектора за 2018 г.; 

2. изградената и въведена специална вътрешнофирмена система за управление на проекти, 

базирана на онлайн платформа – софтуер за организиране, проследяване и отчитане на 

задачите на екипите с описание на нейните функции. 

 

 За комисията, част от посочените твърдения по т. 1.1, 1.2 и 1.3 представляват критерии 

за подбор в настоящата процедура и се отнасят с еднаква сила за всички участници, поради 

което не може да им бъде предаден характер на изключително благоприятно обстоятелство за 

участника. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.4 по своето естество представляват 

описание на техническото оборудване на участника, което ще използва при евентуалното 
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изпълнение на обществената поръчка като може да бъде направен обоснования извод, че всеки 

един потенциален изпълнител е логично да разполага с такова. Поради това, наличието на 

собствен офис и собствено МПС ( и свидетелства за неговото управление) в днешно време и 

предвид отдалечеността на обектите, предмет на поръчката, според комисията, не може да 

бъде прието за изключително благоприятно обстоятелство за конкретния участник, тъй като 

не би следвало да има значителен ефект върху крайната цена за изпълнение на услугата. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.5 са законово определени – в частта за 

възнагражденията, командировъчните, задължителната застраховка, данъци и осигуровки и 

др., същите са правилни са, но са относими към всеки един от участниците в настоящата 

процедура. В частта за печалбата и разходите за гаранционните срокове, комисията счита, че 

същите са в оперативната самостоятелност на всеки участник в процедурата. Поради липсата 

на обяснение, обосноваващо по-нисък размер на всяка отделна дейност, консуматив, услуга 

или нещо друго, което евентуално би могло да доведе до по-благоприятно ценово 

предложение, посоченото не може да бъде прието за изключително благоприятно 

обстоятелство за участника, а по-скоро като разяснение за вида на включените в оферираната 

цена разходи. 

 За комисията, посоченото твърдение по т.2 няма характера на обосновка, а на логически 

обяснения за предпочетения начин за работа в дружеството, посредством използването на 

софтуер, без да е налице каквато и да било обосновка, с посочване на допълнителни параметри, 

например, които реално биха съкратили разхода на време, а оттам евентуално и разхода на 

финансови ресурси, поради което не може да му бъде предаден характер на изключително 

благоприятно обстоятелство за конкретния участник. 

Въз основа на всичко описано по-горе, взето предвид в неговата цялост и пълнота, 

комисията приема, че за участника „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД не са налице 

обективни изключително благоприятни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

Поради тази причина и посочените мотиви, на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, 

комисията не приема обосновката и предлага на Възложителя да отстрани участника от по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №4. 

 

2. „Екип 123“ ЕООД – за обособена позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция 

№3 и обособена позиция №4  

Комисията разгледа и оцени изключително благоприятните условия за предоставяне на 

услугата по обособени позиции №1, №2, №3 е №4, на които участникът се позовава и след 

подробно обсъждане и оценка, единодушно реши: Не приема представената обосновка, тъй 

като намира, че всички посочени по-долу твърдения не са обективни обстоятелства по смисъла 

на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, поради следните мотиви:  

1. Участникът се позовава на следните обстоятелства: 

1.1.  офис в гр. Ботевград, снабден с необходимото офис-оборудване (без да уточнява дали 

е собствен или нает), обосноваващ липсата на разходи за междуградски транспорт и 

финансови средства за командировки; 

1.2. опит в изпълнението на консултантски услуги, в т.ч. и упражняването на строителен 

надзор в над 15 бр. обекти, на територията на гр. Ботевград от съшия вид и характер; 

1.3. текущо изпълнение на строителен надзор в др. обекти, в близост до гр. Ботевград, 

което позволява съчетаване на отделите дейности без излишни допълнителни разходи 

на труд и време; 

1.4. фактът, че дружеството е извършило оценка на съответствието и е изготвило 

Комплексните доклади за строежите, заложени в обособените позиции по ОП, с което 

обосновава липсата на необходимост от допълнително време за запознаване на 

изпълнителския екип с техническите условия и задачи, тъй като последните притежават 

многогодишен опит. Упоменато е и прилагането на собствена методика във фирмата, 

без да е посочено каква. 

1.5. наличието на трайни контакти с всички органи и институции – участници в процеса, 

поради дългогодишната дейност на фирмата на територията на Ботевградския регион. 
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Участникът е посочил и начина на ценообразуване, в т.ч. и рекапитулация, съобразно 

изискванията на документацията на обществената поръчка, с посочване на срок за изпълнение, 

обем, експертен екип – на терен (с часови ставки и брой посещения на месец), социални и 

здравни застраховки и непреки разходи (офис, лиценз, квалификация, застраховка, 

проектантска правоспособност и др.) 

 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.1 по своето естество представляват 

описание на техническото оборудване на участника, което ще използва при евентуалното 

изпълнение на обществената поръчка без изрично да е посочено дали е собствено или наето. 

Според комисията, наличието на оборудван офис в гр. Ботевград не може да бъде прието за 

изключително благоприятно обстоятелство за конкретния участник, тъй като видно от 

обосновката и на другия участник – наличието на офис на неголяма отдалеченост от обектите 

също явно е предпоставка за наличието на по-ниски разходи и следователно не би могло да 

има значителен ефект върху крайната цена за изпълнение на услугата (особено при не 

посочване на конкретен или дори ориентировъчен размер на евентуалните разходи, които биха 

могли да бъдат спестени). 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.2 и донякъде тези в т.1.3. представляват 

част от критериите за подбор в настоящата процедура и се отнасят с еднаква сила за всички 

участници, поради което не може да им бъде предаден характер на изключително 

благоприятно обстоятелство за участника. Особено факта, че липсва конкретна обосновка как 

паралелното изпълнение, и с какво точно същото, би намалило допълнителните разходи за 

труд и време. 

 За комисията, посочените твърдения по т. 1.4 и 1.5 биха могли да бъдат приети за 

благоприятни обстоятелства, но в никакъв случай и като изключителни такива. Фактът, че 

дружеството притежава многогодишен опит в изпълнението на еднакви или сходни услуги, 

няма да се вземе предвид, тъй като е част от критериите за подбор. 

Изискванията към отделните експерти са предпоставка за знанията и уменията на същите за 

вида, естеството и характера на изпълняваната услуга ( в т.ч. и за институциите, с които би се 

наложило да комуникират). Комисията не открива обстоятелства, на които участникът 

конкретно да се позовава, обяснявайки до каква степен това би се отразило на общата 

оферирана цена. 

 В рекапитулацията, комисията откри предимно обстоятелства, които участникът сочи, 

като същите или са определени първоначално от възложителя – срок за изпълнение, или са 

законово определени –възнаграждения, осигуровки и др., същите са правилни са, но са 

относими към всеки един от участниците в настоящата процедура. Комисията счита, че е 

налице липсата на обяснение, обосноваващо по-ниска стойност за изпълнение на отделен вид 

дейност, консуматив, услуга или друго, което евентуално би могло да доведе до по-

благоприятно ценово предложение. Колкото до размера на включената печалба, комисията 

отново приема, че същата е в оперативната самостоятелност на всеки от участниците и в 

конкретния случай, посочването на нейния размер не представлява по своето естество 

обосновка. В тази връзка, комисията приема, че информацията, съдържаща се в 

рекапитулацията показва само начина на ценообразуване като посоченото не може да бъде 

прието за изключително благоприятно обстоятелство за участника.  

 

 Въз основа на всичко описано по-горе, взето предвид в неговата цялост и 

пълнота, комисията приема, че за участника „ЕКИП 123“ ЕООД не са налице обективни 

изключително благоприятни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Поради 

тази причина и посочените мотиви, на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, комисията 

не приема обосновката и предлага на Възложителя да отстрани участника от по-нататъшно 

участие в процедурата по обособени позиции №1, №2, №3 е №4. 

 

 

С оглед на гореописаните действия и в съответствие с избрания от Възложителя 

критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка – „икономически най-изгодна 
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оферта“, комисията определи комплексната оценка на допуснатите участници, съгласно 

методиката описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел III „Критерии 

за възлагане, методика за комплексна оценка и начини за определяне на оценка по всеки 

показател“ от  документацията. 

 

 

 

 

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 38 72,00 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 32,53 82,53 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 43,07 77,07 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 40,98 74,98 

2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 35,12 85,12 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 46,45 80,45 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 42,44 76,44 
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2. „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ 

ЕООД 

34 50 84,00 

3. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 

 

50 36,38 86,38 

4. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 48,10 82,10 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Показател 

“Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката” 

(К2) 

Показател 

“Предложена 

цена”  

(К1) 

Комплексна оценка 

КО=К1+К2 

1. „РАФАИЛОВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
34 44,12 78,12 

2. „НГК КОНТРОЛ“ 

ДЗЗД 
50 37,68 87,68 

3. „НАДЗОР 

БОТЕВГРАД 2018“ 

ДЗЗД 

34 50 84,00 

Забележка: 

1) К1 – е показател  Предложена цена, който се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин./Цена участн.) * 50, където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник 

Цена участн. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение 

2) К2 – е показател Организация за качествено изпълнение на поръчката, който се изчислява съгласно 

приложената в документацията методика 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата 

показателя, изчислени по формулата: 

КО = К1 + К2 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На основание  чл. 107, т. 1 от ЗОП, участник „Градиакт Консулт“ ООД – за обособена позиция 

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

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „ПРО КОНСУЛТ ЛД” ООД - за обособена 

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

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД - за обособена 

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

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „ВЕДИПЕМА” ЕООД - за обособена 

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

- На основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, участник „СТРОЙНАДЗОР-НСН“ ООД - за 

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

№4. 

- На основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, участник „ТЕХНОСТРОЙ-

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД - обособена позиция №4. 

-  На основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, участник „ЕКИП 123“ ЕООД - за обособена 

позиция №1, обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №4. 
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ІI. Направи следното класиране: 

 За обособена позиция № 1: 
На І-во място: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 84,00т. 

На II-ро място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 82,53 т. 

На III-то място:   „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 77,07 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 72,00 т. 

 

 За обособена позиция № 2: 
На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 85,12 

На II-ро място: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 84,00 т. 

На III-то място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 80,45 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 74,98 т.  

 

 За обособена позиция № 3: 
На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 86,38 т. 

На II-ро място: „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка-84,00 т. 

На III-то място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 82,10 т. 

На IV-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 76,44 т.  

 

 За обособена позиция № 4: 
На І-во място: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД с комплексна оценка – 87,68 т. 

На II-ро място: „НАДЗОР БОТЕВГРАД 2018“ ДЗЗД с комплексна оценка – 84,00 т. 

На III-то място: „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка – 78,12 т. 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция, а именно:  

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

- за обособена позиция № 2: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

- за обособена позиция № 3: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

- за обособена позиция № 4: „НГК КОНТРОЛ“ ДЗЗД 

 

 

 На 10.04.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

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 


