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П Р О Т О К О Л № 1  

  

 

На 24.07.2019 г. в 10:00 часа комисия назначена със Заповед № 505 /24.07.2019 год. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет „Изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за 

образователни и социални услуги  по обособени позиции, както следва:” Обособена 

позиция № 1 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис 

I” № 1-3;Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. 

Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26; Обособена позиция № 3 - Многофамилна жилищна 

сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27; Обособена позиция № 4 - 

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28; 

Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, 

ж.к.„Здравец” № 12-19; Обособена позиция № 6 - Многофамилна жилищна сграда, находяща 

се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30; Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за 

образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър 

Батемберг” № 6, открита с Решение № 390 от 26.06.2019 г. и обявена в регистъра на обществени 

поръчки на АОП под  № 00287-2019-0002, се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Антон Трифонов - заместник кмет в община Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти  и евроинтеграция”; 

Резервни членове: 

1. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”; 

2. Марияна Маринова Маринова – гл. счетоводител и началник отдел „ФСД”.  

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата.  

На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени представители, 

видно от списъка на присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 23.07.2019 г. в деловодството на община 

Белоградчик са постъпили 10 (десет) оферти от следните участници: 
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№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал 

оферта 

Вх. № и дата и час на 

подаване 

Обособена 

позиция 

1.  

“Билдком БГ” ЕООД, гр. София, бул. 

„Драган Цанков” № 59-63, офис на партер 

до вх. Г, тел. 02/ 996 38 22 

 

 

№ 3589/17.07.2019 г. 

 

Обособена 

позиция № 6 

 

2. 

 

“Билдком БГ” ЕООД, гр. София, бул. 

„Драган Цанков” № 59-63, офис на партер 

до вх. Г, тел. 02/ 996 38 22 

 

 

№ 3590/17.07.2019 г.. 

 

Обособена 

позиция № 5 

 

 

3. 

 

„Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Екзарх Йосиф I” № 103, тел. 0888 875643 

 

№ 3692/23.07.2019 г.в 

08:04 ч. 

 

Обособена 

позиция № 1 

 

4. 

 

„Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Екзарх Йосиф I” № 103, тел. 0888 875643 

 

№ 3693/16.07.2019 г. в 

08:06 ч. 

 

Обособена 

позиция № 5 

 

5. 

 

„Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Широка” № 99, тел. 0888 841 916 

 

№ 3712/ 23.07.2019 г. в 

13:55 ч. 

 

обособена 

позиция №  6 

 

6. 

 

„Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Широка” № 99, тел. 0888 841 916 

 

№ 3713/ 17.07.2019 г. в 

14:00 ч. 

 

обособена 

позиция № 2 

 

7. 

 

„Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Широка” № 99, тел. 0888 841 916 

 

№ 3714/ 23.07.2019 г. в 

14:05 ч. 

 

обособена 

позиция № 3 

 

8. 

 

„Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул. 

„Широка” № 99, тел. 0888 841 916 

 

№ 3715/ 23.07.2019 г. в 

14:07 ч. 

 

обособена 

позиция № 7 

 

9. 

 

 

 

„Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин, 

ул. „Андрей Николов” № 11, тел. 0888 

765 249 

 

№ 3718/ 23.07.2019 г. в 

14:59 ч. 

 

обособена 

позиция № 7 

 

10. 

„Стройпром” ЕООД, гр. Видин, ул. „Цар 

Симеон Велики” № 1, ет. 4, тел. 0886 

104 815 

 

№ 3724/ 23.07.2019 г. в 

16:52 ч. 

обособена 

позиция № 4 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание. 

Всички участници са представили офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения на участниците  и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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На заседания на комисията проведени на 29.07.2019 г. и 31.07.2019 комисията разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 

Участник №1 “Билдком БГ” ЕООД, гр. София, подал оферта за обособена позиция № 6: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база данни, 

в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава Удостоверение № I - TV 016946, валидно до 30.09.2019г. за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от I група, от трета до пета категория; Удостоверение № IV 

- TV 008216, валидно до 30.09.2019г. за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от IV 

група, трета и четвърта категория.  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за последните  три 

приключили финансови години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 3 117 496,00 лева. 

Комисията извърши служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в 

раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2017 година. Декларираният от 

участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни в Търговския регистър и 

отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ оборот за обособената позиция. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 

21589001/13121710001858/29.09.2018г. за професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ, за дейност 

строителство, покриваща трета и всички по-ниски категории строежи, валидна до 29.09.2019г. с 

минимална застрахователна сума 200 000,00 лв. 
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За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи идентични или 

сходни с предмета на поръчката за периода от 30.08.2017г. до 28.11.2017 г. Стойност на 

изпълнените СМР е в размер на 263 861,21лв. без ДДС. Обекта е въведен в експлоатация, като 

същият е първа група, трета категория. Строителството е изпълнено в определения от 

възложителя период и обем. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с Технически ръководител – Венцислав Илиев Бельов със средно специално 

образование с 5 годишен курс на обучение и професионална квалификация - Строителен 

техник. Специалност: Строителство и архитектура. Свидетелство за професионална 

квалификация - Серия К-07, № 057277, рег. №2656-117/20.03.2008г. от ПГСАГ "Васил Левски"- 

Благоевград. Професионален опит: 5 години опит като Технически ръководител на строителни 

обекти. 2. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – Христо Бончев Нейчев 

На трудов договор в „Билдком БГ”ЕООД. Образование: Средно-специално образование с 4 

годишен курс на обучение. Професионална квалификация - Строителен техник. Специалност: 

Строителство и архитектура. Свидетелство за професионална квалификация - Серия В-98, № 

029103, Рег. №4412 от Техникум по строителство "Н.Вапцаров"- гр.Смолян. Допълнителна 

квалификация - Удостоверение № 03766/10.08.2018г. за завършен курс „Координатор по 

безопасност и здраве в строителството”, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи и Удостоверение № 03803/10.08.2018г. за завършен курс 

„Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд”, 

съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г., издадени от „Строителна 

квалификация” ЕООД, валидни до 11.08.2019г. 3. Специалист за контрол по 

качеството/отговорник-24- по качеството – Виолина Младенова Йорданова На трудов договор в 

„Билдком БГ”ЕООД. Образователна квалификация: Магистър. Специалност: Строителство на 

сгради и съоръжения с диплома с рег.№42065/2013г.Така посочените технически лица 

отговарят на минималните изисквания за образование, професионален опит и квалификация, 

поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството и система за управление на околната среда същият е попълнил част IV „Критерии за 

подбор”, част В на ЕЕДОП, където е посочил че притежава Сертификат за управление на 

качеството БДС EN ISO 9001:2008 №BAS QMS V 18370986-2 валиден до 14.09.2021г с обхват 

строителство и проектиране и Сертификат BS OHSAS 18001:2007 № BAS OHSAS V 18370988-

2, валиден до 12.03.2021г. с обхват строителство и проектиране и  Сертификат за управление на 

околната среда  БДС EN ISO 14001:2015 № BAS EMS V 18370987-2, валиден до 14.09.2021г., с 

обхват строителство и проектиране издадени от "Верификация" ЕООД. 

Участникът е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние  и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Комисията установи, че участникът е 

декларирал в еЕЕДОП всички  обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена позиция № 6 до 

разглеждане на техническото предложение.  

Участник № 2 “Билдком БГ” ЕООД, гр. София, подал оферта за обособена позиция № 5: 
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Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база данни, 

в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава Удостоверение № I - TV 016946, валидно до 30.09.2019г. за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от I група, от трета до пета категория; Удостоверение № IV 

- TV 008216, валидно до 30.09.2019г. за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от IV 

група, трета и четвърта категория.  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за последните  три 

приключили финансови години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 3 117 496,00 лева. 

Комисията извърши служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в 

раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2017 година. Декларираният от 

участникът оборот в ЕЕДОП съответства на декларираните данни в Търговския регистър и 

отговаря на изискването на Възложителя за минимален общ оборот за обособената позиция. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица 

№21589001/13121710001858/29.09.2018г. за професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ, за дейност 

строителство, покриваща трета и всички по-ниски категории строежи, валидна до 29.09.2019г. с 

минимална застрахователна сума 200 000,00 лв. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи идентични или 

сходни с предмета на поръчката за периода от 30.08.2017г. до 28.11.2017 г. Стойност на 

изпълнените СМР е в размер на 263 861,21лв. без ДДС. Обекта е въведен в експлоатация, като 
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същият е първа група, трета категория. Строителството е изпълнено в определения от 

възложителя период и обем. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с Технически ръководител – Венцислав Илиев Бельов със средно специално 

образование с 5 годишен курс на обучение и професионална квалификация - Строителен 

техник. Специалност: Строителство и архитектура. Свидетелство за професионална 

квалификация - Серия К-07, № 057277, рег. № 2656-117/20.03.2008г. от ПГСАГ "Васил Левски"- 

Благоевград. Професионален опит: 5 години опит като Технически ръководител на строителни 

обекти. 2. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – Христо Бончев Нейчев 

На трудов договор в „Билдком БГ”ЕООД. Образование: Средно-специално образование с 4 

годишен курс на обучение. Професионална квалификация - Строителен техник. Специалност: 

Строителство и архитектура. Свидетелство за професионална квалификация - Серия В-98, № 

029103, Рег. № 4412 от Техникум по строителство "Н.Вапцаров"- гр.Смолян. Допълнителна 

квалификация - Удостоверение № 03766/10.08.2018г. за завършен курс „Координатор по 

безопасност и здраве в строителството”, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи и Удостоверение № 03803/10.08.2018г. за завършен курс 

„Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд”, 

съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г., издадени от „Строителна 

квалификация” ЕООД, валидни до 11.08.2019г. 3. Специалист за контрол по 

качеството/отговорник-24- по качеството – Виолина Младенова Йорданова На трудов договор в 

„Билдком БГ”ЕООД. Образователна квалификация: Магистър. Специалност: Строителство на 

сгради и съоръжения с диплома с рег.№ 42065/2013г.Така посочените технически лица 

отговарят на минималните изисквания за образование, професионален опит и квалификация, 

поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството и система за управление на околната среда същият е попълнил част IV „Критерии за 

подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, където е посочил че притежава Сертификат за управление на 

качеството БДС EN ISO 9001:2008 № BAS QMS V 18370986-2 валиден до 14.09.2021г с обхват 

строителство и проектиране и Сертификат BS OHSAS 18001:2007 № BAS OHSAS V 18370988-

2, валиден до 12.03.2021г. с обхват строителство и проектиране и  Сертификат за управление на 

околната среда  БДС EN ISO 14001:2015 № BAS EMS V 18370987-2, валиден до 14.09.2021г., с 

обхват строителство и проектиране издадени от "Верификация" ЕООД. 

Участникът е декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за лично 

състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Комисията установи, че участникът е 

декларирал в еЕЕДОП всички  обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена позиция № 5 до 

разглеждане на техническото предложение.  

Участник № 3 „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 1: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, 

съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписване данни относно начина на представляване. 

Представеният електронен ЕЕДОП не съответства на образеца, предоставен от Възложителя. 

Съгласно Раздел V.2 ”Необходими документи за участие в процедурата- указание за 
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подготовката и опаковането” от документацията за обществената поръчка възложителя е 

посочил, че еЕДОП е посочен като образец № 2 към документацията и е приложил подробни 

указания за начина на попълване и подаване на ЕЕДОП.  

ЕЕДОП следва да бъде попълнен в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документацията 

за участие, като се попълват единствено приложимите по процедурата текстове. В него се 

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Участникът следва да представи нов електронен ЕЕДОП, съгласно образеца на 

Възложителя. 

Комисията извърши проверка на декларираните в представеният ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, част А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава Удостоверение № I - TV 018659, валидно до 30.09.2019г. за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от I група, от трета до пета категория;  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, част Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 3 109 935,00 лева. В съответното поле не е посочена национална база 

данни, в които се съдържа декларираното обстоятелство  или компетентния орган, който 

съгласно съответното законодателство, е длъжен да предостави информация на 

възложителя относно общият оборот на дружеството за съответния период. 
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Комисията извърши служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в 

раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа 

информация за оборота на участника за периода от три приключили финансови години, 

съгласно изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 1, т.3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 0000827251  за професионална 

отговорност на участниците в строителството валидна до 22.04.2020 г. с минимална 

застрахователна сума 100 000,00 лв.  

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи идентични или сходни с предмета на поръчката по 3 

обекта. Посочил е вида на изпълнените строителни работи, инвеститора, стойността на обекта и 

издадените удостоверения за ползване. Съгласно поставеното от възложителя минимално 

изискване участникът следва да е изпълнил дейности по строителство, с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата 

на подаване на офертата.  

Под строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и – четвърта или по-висока 

категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.  

От представената от участника информация не става ясно, каква категория са обектите, които са 

посочени, че са изпълнени.   

Участникът следва да попълни липсващата информация в ЕЕДОП. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с Технически ръководител – строителен инженер с общ професионален опит 23 г.с 

посочен трудов стаж в съответните учреждения, като технически ръководител и общ заеман 

стаж като технически ръководител – 7 години; Лице за контрол по спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд с издадено Удостоверение № 05483 от 12.12.2018 г. с общ 

професионален опит 38 г. и лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството 

с Удостоверение № 05482 от 12.12.2018 г. за длъжностно лице по контрол на качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите строителни продукти. Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, като е посочил че притежава Сертификат  за 

система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 № 11682 издаден на 21.09.2015 г. 

валиден до 20.09.2021 г. с обхват строителство и ремонт на сгради и Сертификат за система за 

управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 №  Е1934 издаден на 21.09.2015, валиден 

до 20.09.2021 г., с обхват строителство и ремонт на сгради. 
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С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Изострой-ВД” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 1 да представи допълнително нов 

ЕЕДОП, подписан от представляващото дружеството лице, съдържащ промените и/или 

допълнената информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 4 „Изострой-ВД” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 5: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, 

съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписване данни относно начина на представляване. 

Представеният електронен ЕЕДОП не съответства на образеца, предоставен от Възложителя. 

Съгласно Раздел V.2 ”Необходими документи за участие в процедурата- указание за 

подготовката и опаковането” от документацията за обществената поръчка възложителя е 

посочил, че еЕДОП е посочен като образец № 2 към документацията и е приложил подробни 

указания за начина на попълване и подаване на ЕЕДОП.  

ЕЕДОП следва да бъде попълнен в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документацията 

за участие, като се попълват единствено приложимите по процедурата текстове. В него се 

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Участникът следва да представи нов електронен ЕЕДОП, съгласно образеца на 

Възложителя. 

Комисията извърши проверка на декларираните в представеният ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 
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По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава Удостоверение № I - TV 018659, валидно до 30.09.2019г. за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в 

България за изпълнение на строежи от I група, от трета до пета категория;  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал оборот за 2016, 2017 и 2018 

година в общ размер на 3 109 935,00 лева. В съответното поле не е посочена национална база 

данни, в които се съдържа декларираното обстоятелство  или компетентния орган, който 

съгласно съответното законодателство, е длъжен да предостави информация на 

възложителя относно общият оборот на дружеството за съответния период. 

Комисията извърши служебна справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията в 

раздел „Обявени актове” за установяване на наличието на публикувани годишни финансови 

отчети на дружеството и установи, че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа 

информация за оборота на участника за периода от три приключили финансови години, 

съгласно изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 1, т.3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 0000827251  за професионална 

отговорност на участниците в строителството валидна до 22.04.2020 г. с минимална 

застрахователна сума 100 000,00 лв.  

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи идентични или сходни с предмета на поръчката по 3 

обекта. Посочил е вида на изпълнените строителни работи, инвеститора, стойността на обекта и 

издадените удостоверения за ползване. Съгласно поставеното от възложителя минимално 

изискване участникът следва да е изпълнил дейности по строителство, с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата 

на подаване на офертата.  

Под строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и – четвърта или по-висока 

категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.  

От представената от участника информация не става ясно, каква категория са обектите, които са 

посочени, че са изпълнени.   

Участникът следва да попълни липсващата информация в ЕЕДОП. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с Технически ръководител – строителен инженер с общ професионален опит 23 г.с 

посочен трудов стаж в съответните учреждения, като технически ръководител и общ заеман 

стаж като технически ръководител – 7 години; Лице за контрол по спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд с издадено Удостоверение № 05483 от 12.12.2018 г. с общ 

професионален опит 38 г. и лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството 
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с Удостоверение № 05482 от 12.12.2018 г. за длъжностно лице по контрол на качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите строителни продукти. Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, като е посочил че притежава Сертификат  за 

система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 № 11682 издаден на 21.09.2015 г. 

валиден до 20.09.2021 г. с обхват строителство и ремонт на сгради и Сертификат за система за 

управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 № Е1934 издаден на 21.09.2015, валиден 

до 20.09.2021 г., с обхват строителство и ремонт на сгради. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Изострой-ВД” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 5 да представи допълнително нов 

ЕЕДОП, подписан от представляващото дружеството лице, съдържащ промените и/или 

допълнената информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 5 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 6: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, и е посочил националните база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно съответното законодателство са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя, съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава, Удостоверение № I – TV 012053, за първа група – строежи от втора до 

пета категория, валиден до 30.09.2019 издадено от Камара на строителите в България  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови 

години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 7 114 000,00 лева. След направена справка в  
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Търговски регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване 

на наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, 

че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството“ № 04100100003805 от 16.01.2019 г., за строител, втора категория строеж - 4000 

000 лева в агрегат и 200000 лева за едно събитие, издадена от ЗК "Евроинс" АД 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи по 3 договора. Подробно са описани стойността, 

периода на изпълнение и категориите на строежите. Строителството е изпълнено в 

определеният от Възложителя период и е сходно с предмета и обема на поръчката. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с 1. Технически ръководител – Веселин Младенов Станков, средно специално 

образование, професионална квалификация „Строителен техник”, специалност „Строителство и 

архитектура”, Строителен техникум, гр. Враца, Диплома № 021436/1976 г.; притежавщ над 20 

години опит като технически ръководител в „Перфетострой” ЕООД,, като са посочени обектите  

2. Специалист за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд - Валери 

Георгиев Угринов, Удостоверение № 4 от 20.03.2019 г. за Завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 

профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  

3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд с посочени  обекти и Завършен 

курс на обучение по „Осъществен контрол върху качеството на изпълнение на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания по 

безопасност”, Удостоверение № КК-4576/14.06.2018 г. от ЦПО „Виана” ООД, гр. София.Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, където е посочил че притежава сертификат EN ISO 

9001:2015, Рег. Номер CQ-BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Промишлено и Гражданско 

строителство; Строежи от благоустр. Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на 

Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на 

инвестиционни проекти, предварителни проучвания и авторски надзор в областта на 

строителството. Валидност до 26.01.2020 г. и сертификат EN ISO 14001:20015, , Рег. Номер CU-

BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Пром. и Гражд. строителство; Строежи от благоустр. 
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Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, 

инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на инвестиционни проекти, предварителни 

проучвания и авторски надзор в областта на строителството. Валидност до 26.01.2020 г. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Перфетострой” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 6 да представи допълнената 

информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 6 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 2: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база данни, 

в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно съответното законодателство са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя, съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава, Удостоверение № I – TV 012053, за първа група – строежи от втора до 

пета категория, валиден до 30.09.2019 издадено от Камара на строителите в България  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови 

години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 7 114 000,00 лева. След направена справка в  

Търговски регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване 

на наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, 

че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 3 от ЗОП. 
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Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството“ № 04100100003805 от 16.01.2019 г., за строител, втора категория строеж - 4000 

000 лева в агрегат и 200000 лева за едно събитие, издадена от ЗК "Евроинс" АД 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи по 3 договора. Подробно са описани стойността, 

периода на изпълнение и категориите на строежите. Строителството е изпълнено в 

определеният от Възложителя период и е сходно с предмета и обема на поръчката. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с 1. Технически ръководител – Веселин Младенов Станков, средно специално 

образование, професионална квалификация „Строителен техник”, специалност „Строителство и 

архитектура”, Строителен техникум, гр. Враца, Диплома № 021436/1976 г.; притежаващ над 20 

години опит като технически ръководител в „Перфетострой” ЕООД,, като са посочени 

обектите;  

2. Специалист за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд - Валери 

Георгиев Угринов, Удостоверение № 4 от 20.03.2019 г. за Завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 

профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

3.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд с посочени  обекти и Завършен 

курс на обучение по „Осъществен контрол върху качеството на изпълнение на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания по 

безопасност”, Удостоверение № КК-4576/14.06.2018 г. от ЦПО „Виана” ООД, гр. София.Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, част Г на ЕЕДОП, където е посочил че притежава сертификат EN ISO 

9001:2015, Рег. Номер CQ-BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Промишлено и Гражданско 

строителство; Строежи от благоустр. Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на 

Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на 

инвестиционни проекти, предварителни проучвания и авторски надзор в областта на 

строителството. Валидност до 26.01.2020 г. и сертификат EN ISO 14001:20015, , Рег. Номер CU-

BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Пром. и Гражд. строителство; Строежи от благоустр. 

Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, 

инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на инвестиционни проекти, предварителни 

проучвания и авторски надзор в областта на строителството. Валидност до 26.01.2020 г. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Перфетострой” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 2 да представи допълнената 

информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 7 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена позиция № 3: 



 

15 

 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база данни, 

в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно съответното законодателство са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя, съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава, Удостоверение № I – TV 012053, за първа група – строежи от втора до 

пета категория, валиден до 30.09.2019 издадено от Камара на строителите в България  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, част Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови години 

– 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 7 114 000,00 лева. След направена справка в  

Търговски регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване 

на наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, 

че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството“ № 04100100003805 от 16.01.2019 г., за строител, втора категория строеж - 4000 

000 лева в агрегат и 200000 лева за едно събитие, издадена от ЗК "Евроинс" АД 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи по 3 договора. Подробно са описани стойността, 

периода на изпълнение и категориите на строежите. Строителството е изпълнено в 

определеният от Възложителя период и е сходно с предмета и обема на поръчката. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 
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че разполага с 1. Технически ръководител – Веселин Младенов Станков, средно специално 

образование, професионална квалификация „Строителен техник”, специалност „Строителство и 

архитектура”, Строителен техникум, гр. Враца, Диплома № 021436/1976 г.; притежаващ над 20 

години опит като технически ръководител в „Перфетострой” ЕООД,, като са посочени обектите  

2. Специалист за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд - Валери 

Георгиев Угринов, Удостоверение № 4 от 20.03.2019 г. за Завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 

профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

3.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд с посочени  обекти и Завършен 

курс на обучение по „Осъществен контрол върху качеството на изпълнение на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания по 

безопасност”, Удостоверение № КК-4576/14.06.2018 г. от ЦПО „Виана” ООД, гр. София.Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, където е посочил че притежава сертификат EN ISO 

9001:2015, Рег. Номер CQ-BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Промишлено и Гражданско 

строителство; Строежи от благоустр. Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на 

Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на 

инвестиционни проекти, предварителни проучвания и авторски надзор в областта на 

строителството. Валидност до 26.01.2020 г. и сертификат EN ISO 14001:20015, , Рег. Номер CU-

BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Пром. и Гражд. строителство; Строежи от благоустр. 

Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, 

инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на инвестиционни проекти, предварителни 

проучвания и авторски надзор в областта на строителството. Валидност до 26.01.2020 г. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Перфетострой” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 3 да представи допълнената 

информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 8 „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена позиция № 7: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 
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Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база данни, 

в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно съответното законодателство са длъжни да предоставят такава информация на 

възложителя, съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава, Удостоверение № I – TV 012053, за първа група – строежи от втора до 

пета категория, валиден до 30.09.2019 издадено от Камара на строителите в България  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови 

години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 7 114 000,00 лева. След направена справка в  

Търговски регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване 

на наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, 

че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица „Професионална отговорност в 

строителството“ № 04100100003805 от 16.01.2019 г., за строител, втора категория строеж - 4000 

000 лева в агрегат и 200000 лева за едно събитие, издадена от ЗК "Евроинс" АД 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи по 3 договора. Подробно са описани стойността, 

периода на изпълнение и категориите на строежите. Строителството е изпълнено в 

определеният от Възложителя период и е сходно с предмета и обема на поръчката. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с 1. Технически ръководител – Веселин Младенов Станков, средно специално 

образование, професионална квалификация „Строителен техник”, специалност „Строителство и 

архитектура”, Строителен техникум, гр. Враца, Диплома № 021436/1976 г.; притежаващ над 20 

години опит като технически ръководител в „Перфетострой” ЕООД,, като са посочени обектите 

2. Специалист за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд - Валери 

Георгиев Угринов, Удостоверение № 4 от 20.03.2019 г. за Завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 

профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
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условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  

3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд с посочени  обекти и Завършен 

курс на обучение по „Осъществен контрол върху качеството на изпълнение на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществени изисквания по 

безопасност”, Удостоверение № КК- 4576/14.06.2018 г. от ЦПО „Виана” ООД, гр. София.Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Г на ЕЕДОП, където е посочил че притежава сертификат EN ISO 

9001:2015, Рег. Номер CQ-BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Промишлено и Гражданско 

строителство; Строежи от благоустр. Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на 

Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на 

инвестиционни проекти, предварителни проучвания и авторски надзор в областта на 

строителството. Валидност до 26.01.2020 г. и сертификат EN ISO 14001:20015, , Рег. Номер CU-

BG-064/16/01/bul от 27.01.2017 г.] [Пром. и Гражд. строителство; Строежи от благоустр. 

Инфраструктура и Хидротехн. Строителство; Произв. на Алум. и ПВЦ дограми; Проектантски, 

инженерингови и архитектурни услуги; Изработване на инвестиционни проекти, предварителни 

проучвания и авторски надзор в областта на строителството. Валидност до 26.01.2020 г. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Перфетострой” 

ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 7 да представи допълнената 

информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 9 „Био Хоум Инжинеринг” ООД, гр. Видин, подал оферта за Обособена 

позиция № 7: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

представляващите  дружеството в качеството им на лица, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като констатира 

следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване”, раздел А липсва посочване на национална база данни, в които 

се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 

съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно 

изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в 

т.ч деклариране на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен 

чрез формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси  
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следва да бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен 

да предостави съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

посочил, че притежава, Удостоверение 1-TV17440 Професионален регистър: Централен 

професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България Дружеството е 

вписано в Централен професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, 

попадащи в ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения Трета до Пета категория, 

съгласно чл.5,  

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови 

години – 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 628 112,30 лева. След направена справка в  

Търговски регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване 

на наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, 

че същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл. 62, ал. 3 от ЗОП. 

Участникът е посочил, че притежава Застрахователна полица № 212218051000005/24.07.2018, 

издадена от ДЗИ – Общо застраховане ЕАД, валидна до 24.07.2019г. и Застрахователна полица 

№212219051000004/17.07.2019, валидна от 25.07.2019 до 24.07.2020 г. 

За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е представил описание на 

изпълнените строително-монтажни работи по 2 договора. Подробно са описани стойността, 

периода на изпълнение и получателите. Строителството е изпълнено в определеният от 

Възложителя период и е сходно с предмета и обема на поръчката. Съгласно поставеното от 

възложителя минимално изискване участникът следва да е изпълнил дейности по строителство, 

с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

Под строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и – четвърта или по-висока 

категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.  
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От представената от участника информация не става ясно, каква категория са обектите, които са 

посочени, че са изпълнени.   

Участникът следва да попълни липсващата информация в ЕЕДОП. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият е декларирал 

че разполага с Технически ръководител Инж. Борислав Петков Борисов, Специалност: 

Строителен инженер с ППП. Диплом по специалността: строителен инженер 

-22- по промишлено и гражданско строителство № 00058 серия АС – 95 издадена от ВИАС 1995 

г. Магистър „Био Хоум Инжинеринг“ ООД: от 01.01.2013 г. до момента Длъжност-Технически 

ръководител на строителни обекти; 2. Лице за контрола върху качеството на изпълнение на 

строителството: Инж. Георги Ангелов Георгиев Притежаващ сертификат с № 05477/12.12.2018 

г. издаден от Камара на строителите в България. Относно „Контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“; 3. Лице за контрол по 

спазване на здравословни и безопасни условия на труд – Кирил Евдокимов Митев 

Удостоверение № 05440/12.12.2018 издаден от „Камара на строителите в България. Така 

посочените технически лица отговарят на минималните изисквания за образование, 

професионален опит и квалификация, поставени от възложителя. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” същият е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП, където е посочил че притежава Сертификат за 

управление на качеството №14941/15.07.2019, валиден до 14.07.2020 издаден от ТСЛ 

Сертификейшънс ЕООД и сертификат за управление на околната среда №Е2930/15.07.2019, 

валиден до 14.07.2020 издадени от ТСЛ Сертификейшънс ЕООД.  

Съгласно изискванията на Възложителя участникът следва да има внедрени системи за 

управление на качеството и управление на околната среда с обхват „строителство”. 

В декларираните обстоятелства не е посочено какъв е обхвата на посочените сертификати. 

Участникът следва да попълни липсващата информация в ЕЕДОП. 

С оглед на направените констатации и на основание чл. 54, ал.8  от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Био Хоум 

Инжинеринг” ООД, подал оферта за обособена позиция № 7 да представи допълнително нов 

ЕЕДОП, подписан от представляващото дружеството лице, съдържащ промените и/или 

допълнената информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

Участник № 10 „Стройпром” ЕООД, гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 4: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП подписан с 

квалифициран електронен подпис от управителя на дружеството в качеството му на лице, 

съгласно чл.40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП съобразно вписаните по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в представеният ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и липсата 

на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в документацията за 

обществена поръчка комисията констатира следното: 
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Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация. Съгласно изискванията на 

чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние на участниците в т.ч деклариране 

на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде представена освен чрез формалното 

деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси следва да бъдат 

посочени и националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно съответното законодателство е длъжен да предостави 

съответната информация. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

Посочено е, че участието на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители, 

както и че няма да бъде използван капацитетът на трети лица за изпълнение на критериите за 

подбор. 

Декларирана е липсата на специфични национални основания за изключване. 

По отношение на декларираните обстоятелства за покриване на минималните изисквания по 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

За доказване на критерия за подбор, свързан с годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел А на ЕЕДОП участникът е 

отбелязал, че е вписан в съответен професионален регистър, но не посочил информация и не 

декларирал съответствие с изискването за годност поставено от възложителя, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на минималните изисквания за финансово и икономическо състояние участникът в 

част IV „Критерии за подбор”, част Б в ЕЕДОП е декларирал общ оборот за 3 финансови години 

– 2016, 2017 и 2018 г., в общ размер на 222 102,20 лева. След направена справка в  Търговски 

регистър към Агенцията по вписванията в раздел „Обявени актове” за установяване на 

наличието на публикувани годишни финансови отчети на дружеството комисията установи, че 

същите са публикувани до 2014 година и не съдържа информация за оборота на участника за 

периода от три приключили финансови години, от датата на подаване на офертата съгласно 

изискването на възложителя.  

За законосъобразно провеждане на процедурата и доказване на минималното изискване за 

финансово и икономическо състояние на участника по отношение на изискването за минимален 

общ оборот  комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП изисква от участника да представи 

документите по чл.62, ал. 3 от ЗОП. 

По отношение на изискването участникът да притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност в строителството“, 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 IV-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на 

обществената поръчка участникът не е декларирал данни за срока на валидност и обхвата 

на притежаваната от него застрахователна полица. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 
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За доказване на минималните изисквания за техническо и финансово състояние свързани с опит 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП  участникът е посочил че е извършил 

основен ремонт по сграда, стойността на обекта и периода на изпълнение. От представената от 

участника информация не става ясно, каква категория е обекта, който е посочен, че е 

изпълнен.   

Съгласно поставеното от възложителя минимално изискване участникът следва да е изпълнил 

дейности по строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за 

последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.  

Под строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се разбира ново 

строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и – четвърта или по-висока 

категория по смисъла на чл. 137 ЗУТ.  

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

По отношението на изискването участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с 

определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката същият не 

декларирал че разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, каквото е минималното изискване на 

възложителя. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

За доказване на поставеното изискване участникът да има внедрени система за управление на 

качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват 

„строителство” и система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 

14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват „строителство” участникът   е попълнил част IV 

„Критерии за подбор”, раздел В на ЕЕДОП, но не е посочил стандарт, номер, дата на 

издаване, срок на валидност и обхват на притежаваните сертификати. 

Участникът следва да попълни съответните полета в ЕЕДОП. 

С оглед на направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията реши в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Стройпром” ЕООД, 

гр. Видин, подал оферта за обособена позиция № 4 да представи допълнително нов ЕЕДОП, 

подписан от представляващото дружеството лице, съдържащ промените и/или допълнената 

информация съгласно констатираните липси и непълноти. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  02.08.2019 г. в 14:00 

часа.  

Комисия: 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.……(П)…………..                                 2. …(П)………………………. 

                  (Ан. Трифонов)                                        (Ан. Кирилова) 

 

3……(П)…………………….                                    4. …(П)…………………….. 

     (Ан. Георгиева)                                                         (М. Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 


