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  О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 

 Днес, 02.09.2019г., комисия назначена със Заповед № ОА-482/17.06.2019г. на 

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

връзка с открита процедура с Решение № ОП-7 от дата 02.05.2019г. за откриване на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, 

строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по 

проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5” , в 

състав:  

 

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

         ЧЛЕНОВЕ:                    

     1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

     2. инж. Стоил Атанасов – Началник отдел ИКС;  

     3. Ирена Драганова - Мл. експерт „Общинска собственост“; 

         4. инж. Ирена Илиева – Гл. експерт НС и ТИ; 

         5. Петко Петков – Гл. специалист „Контрол по строителството и 

опер. дейност, въвеждане в експл. и  паспортизация на строежи”; 

     6. инж. Васил Василев – Гл. експерт ТСУ и КР, 

 

Резервни членове:  

          1. Катрин Михайлова - Юрисконсулт; 

           2.Таня Накова – Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

                       

     се събра в 10:00 часа в сградата на общинската администрация, за да продължи 

своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от участниците и 

да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените 

документи от участниците по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „ЕКО – СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД - за Обособена позиция 1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (за „ЕКО – СТРОЙ ПРОЕКТ“ 

ЕООД и „Алфа Пи Проджект“ ООД), всеки от 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.  

 

 1.1. В ЕЕДОП на “ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ” ЕООД, 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 
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поръчка заедно с други икономически оператори“, участникът е посочил отговор „да“ и 

в следващото поле б. б) е уточнил, че участва заедно с „Алфа Пи проджект“ ООД - 

подизпълнител. Комисията обръща внимание на участника, че тази информация се 

декларира в Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти на същата част. Въпреки че на поставения въпрос „… ще използва ли 

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

посочил отговор „не“, от описаното в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, т. 10) за комисията става ясно, че същият 

възнамерява да възложи 6,80% от изпълнението на поръчката на „Алфа Пи Проджект“ 

ООД. 

Посочената информация се потвърждава и от ЕЕДОП на „Алфа Пи Проджект“ ООД, в 

който дружеството е определило ролята си като такава на „подизпълнител” на 

участника. 

 

В представения от участника ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

 1.2. В ЕЕДОП на „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, комисията не установи 

липса, непълнота или несъответствие на информацията относно личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. 

 

2. „БЕСТ – 2“ ЕООД - за Обособена позиция 3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

 В представения ЕЕДОП комисията установи, следното:  

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

способности, в т. 1а)  участникът е декларирал изпълнени дейности-инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор), сходни с предмета на поръчката, 

но  не е посочен период на изпълнение и за комисията на става ясно дали се покриват 

критериите за подбор. 

  

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

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

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в 

настоящия протокол. 

 

3. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – за обособена позиция №2 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
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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 не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. 

 

4. „Българска строително-инвестиционна компания“ ЕООД – за обособена 

позиция №3  
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията установи следното: 

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

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, на 

поставения въпрос „Икономическия оператор сключил ли е споразумение с други 

икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?“, участникът 

не е посочил отговор. 

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

способности, т.1а) участникът е декларирал изпълнена дейност-строителство, сходна с 

предмета на поръчката, но  не е посочен период на изпълнение и за комисията на става 

ясно дали се покриват критериите за подбор. 

 

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

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

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в 

настоящия протокол. 

 

5. „СЕТАТЕХ“ ЕООД – за Обособена позиция 3 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП комисията установи, следното: 

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

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, на 

поставения въпрос „Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) 

обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или 
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ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, 

възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови 

актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или  е) 

стопанската му дейност е прекратена?“ участникът не е посочил отговор. 

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

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, на 

поставения въпрос „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор 

за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил 

предсрочно прекратен или …“, участникът не е посочил отговор. 

 

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

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

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в 

настоящия протокол. 

 

6. ДЗЗД „БОТЕВГРАД МЕ“ - за Обособена позиция  2 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (за ДЗЗД „Ботевград МЕ“, за 

„Енергоинвестинженеринг“ ЕООД и за „Марибор – Строй“ ЕООД), всеки от който е 

подписани 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. 

 

 6.1. В ЕЕДОП на ДЗЗД „Ботевград МЕ“, комисията не констатира непълноти 

и/или несъответствия. 

 

 6.2. В ЕЕДОП на „Енергоинвестинженеринг“ ЕООД, комисията установи 

следното: 

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

икономическия оператор, в поле Обособени позиции , участникът не е посочил 

обособената позиция за която подава оферта. Видно от опаковката на подадената 

оферта и от представеното Приложение №1-Опис  на представените документи, за 

комисията става ясно, че се касае за обособена позиция №2. 

 

 6.3. В ЕЕДОП на „Марибор – Строй“ ЕООД, комисията установи следното: 

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

способности, в т. 1а)  участникът е декларирал изпълнени дейности-инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор), сходни с предмета на поръчката, 

но  не е посочен период на изпълнение и за комисията на става ясно дали се покриват 

критериите за подбор. 

 

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

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

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в 

настоящия протокол. 
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7. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - за Обособена позиция  1 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

електронен подпис от 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, следното: 

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

способности, в т. 1б)  участникът е декларирал изпълнена услуга с предмет сходен с 

предмета на поръчката, но същата не е изпълнена през последни три години, считано от 

датата на подаване на офертата, каквото е изискването на възложителя по т.65.3.1 от 

документацията за участие, във връзка с чл.63, ал.1, т.1, б. б) от ЗОП.  

 

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

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

работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, посочени в 

настоящия протокол. 

 

8. „Омега Билд Корект“ ЕООД за Обособена позиция 2 

 Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 2 бр. ЕЕДОП-и (за „Омега Билд Корект“ ЕООД 

и ЕТ „Янка Владимирова – Борислав Владимиров – Диарт“), всеки от 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. 

 

 8.1. В ЕЕДОП на „Омега Билд Корект“ ЕООД, комисията установи следното: 

 - в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация 

относно използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще 

използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, 

участникът е посочил отговор „да“ и е пояснил, че ще възложи 5,47% от общата 

стойност на поръчката на ЕТ „Янка Владимирова-Борислав Владимиров – Диарт“ 

относно изпълнението на дейностите по изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

работен проект и тези по упражняване на авторски надзор по време на строителството.   

Посочената от участника информация се потвърждава от декларираното в част IV: 

Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 10) на 

ЕЕДОП и от ЕЕДОП на ЕТ „Янка Владимирова-Борислав Владимиров – Диарт“, в 

който дружеството е определило ролята си като такава на „подизпълнител” на 

участника. 

В представения от участника ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота 

или несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

 8.2. В ЕЕДОП на ЕТ „Янка Владимирова-Борислав Владимиров – Диарт“, 

комисията установи следното: 
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- в Част III: “Основания за изключване”, Раздел Г: „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка” на поставения въпрос 

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване…“.  участникът е 

маркирал поле „не”, като същевременно е попълнил и следващото поле, в което 

изрично е указано, че се попълва в случай, че се прилага някое национално основание 

за изключване.  

Въпреки че участникът не е следвало да отбелязва отговор на поставения въпрос 

„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване...“, за 

комисията става ясно, че не са на лице специфични национални основания за 

изключване, тъй като е направено подробно изброяване на обстоятелства, които не са 

налице за дружеството. 

В представения от подизпълнителя ЕЕДОП, комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията относно личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. 

 

9. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - за Обособена позиция 2 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и, както следва: 1 бр. ЕЕДОП от 

ДЗЗД „Ахинора Билд“, 1 бр. ЕЕДОП от „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД и 1 бр. ЕЕДОП 

от „Геоком-2000” ООД, всеки от 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. 

 

 9.1. В ЕЕДОП на ДЗЗД „Ахинора Билд“, комисията не констатира непълноти 

и/или несъответствия. 

 

 9.2. В ЕЕДОП на „ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД, комисията установи 

следното: 

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

способности, в т. 1б)  участникът не е декларирал изпълнени дейности (проектиране 

и/или авторски надзор) и за комисията не става ясно дали се покриват критериите за 

подбор, тъй като видно от представеното Споразумение за създаване на обединение, 

участникът ще изпълнява „ 50% от всички СМР, проектиране и авторски надзор“.  

 

9.3. В ЕЕДОП на „Геоком- 2000“ ООД, комисията не установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията относно личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

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

основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на  участника в срок до 

5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 

посочени в настоящия протокол. 
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10. „Парсек Груп“ ЕООД – за Обособена позиция 3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. „Растер Юг“ ООД - за Обособена позиция 1 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. „Билд Инженеринг 77“ ЕООД  - за Обособена позиция 1 
Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран 

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

електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

В представения ЕЕДОП, комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - за Обособена позиция  3 

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
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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 не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията относно личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

С оглед на установеното, комисията приема, 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. 

 

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

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

удовлетворят изискванията на възложителя. Допълнително представената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. 

 

 

След извършване на тези действия на 19.09.2019г. в 10:00ч. комисията приключи 

своята работа. Следващото заседание на комисията ще бъде насрочено след изтичане на 

срока за представяне на допълнително изисканите документи. 

 

 
 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/*  /Румен Христов/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.   /П/  /Николай Николов/ 

 

2.   /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

3.   /П/  /Ирена Драганова/ 

 

4.   /П/  /инж. Ирена Илиева/ 

  

5.   /П/  /Петко Петков/ 

 

6.   /П/  /инж. Васил Василев/ 
 

 

 

 

 

 
 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 

 


