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ПРОТОКОЛ №2
от проведено закрито заседание за разглеждане на допълнителните документите,
съобразно разпоредбите на чл. 54, ал.12 от ППЗОП, подадени от участниците в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Изготвяне на

технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при
изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св.
Климент Охридски““, по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за
ремонт на Астрономическа обсерватория, находяща се в Борисовата градина, гр.
София”
Обособена позиция №2: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за
изграждане на пожароизвестителна инсталация в Бл. 41АБ, Бл. 42Б, Бл. 50АБ,
находящи се в ж.к. Студентски град, гр. София”
Обособена позиция №3: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за
изграждане на външно кабелно трасе за нуждите на общежитие при Департамент
за информация и усъвършенстване на учители”
Обособена позиция №4: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за
ремонт на Учебно научна база, гр. Елена”
Днес, 26.08.2019 г., от 10.00 часа, в Стая №20, находяща се в административната
сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул.
“Цар Освободител” № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №
РД 40 – 110 / 28.06.2019 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда
на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: : „Изготвяне на технически
инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на
строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент
Охридски““, по четири обособени позиции, открита с Решение РД 40-77 / 21.05.2019 г. и
с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0010
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния
състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“
Членове:
1. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен Мениджър на СУ „Св. Климент
Охридски
2. Изабела Маринова - адвокат
3. инж. Людмил Костов - външен експерт със специалност „инженер“
4. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
решения, не се налага встъпване на резервни членове.
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След извършване на гореописаните процедурни действия, Комисията пристъпи към
работа:
Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участниците
срок за представяне на документи - попълнен коректно електронен ЕЕДОП, разписан в
Протокол №1, такива се представени от:
№
1.
2.

УЧАСТНИК
„РВЦ“ ООД
„АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД

ОП

Вх. №, дата на подаване

2

72-00-1655 / 16.08.2019 г.

1, 2, 3, 4

72-00-1657 / 16.08.2019 г.

Комисията установи, че „НОВИЗА“ ЕООД, на когото също е указала да представи
допълнителни документи - нов еЕЕДОП, по 2-ра обособена позиция и 3-та обособена
позиция, в срок, ясно посочен в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от
09.08.2019 г. - пет работни дни, считано от получаване на протокола, а именно до 17,30 часа
на 16.08.2019 г., не е представил такива. Участника „„НОВИЗА“ ЕООД е депозирал в
деловоден отдел на СУ „Св. Климент Охридски“ плик, с наименование „Допълнителни
документи към оферта“, вх. № 72-00-1707 / 26.08.2019 г., в 9:22 часа, което е след изтичане
на оказания му срок.
С оглед на неспазване на законоустановения срок, членовете на комисията
единодушно решиха, да не разглеждат подадените Допълнителни документи на участника и
съответно да не продължат с по-нататъшно разглеждане на офертата на „НОВИЗА“ ЕООД
по обособени позиции №№ 2 и 3.
Комисията предлага, участника „НОВИЗА“ ЕООД да бъде отстранен от участие в
процедурата по обособени позиции №№2 и 3, на основание чл. 107, т.1 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП).
Комисията констатира, че Участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД, на когото също е
указала да представи допълнителни документи - нов еЕЕДОП, по обособени позиции №№ 1
и 4 от процедурата, в срок, ясно посочен в заключителната част на съставения от нея
Протокол №1 от 09.08.2019 г., не е представил такива, включително и към датата на
провеждане на закритото заседание. С оглед на горната констатация, членовете на
комисията единодушно решиха, да не продължат с по-нататъшно разглеждане на офертата
на Участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД по обособени позиции №№1 и 4.
Комисията предлага, участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД да бъде отстранен от
участие в процедурата по обособени позиции №1 и 4, на основание чл. 107, т.1 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП).
След установяването, че всички останали Участници са депозирали допълнително
изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне,
Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи, по реда на подаването им, а
именно:
1. „РВЦ“ ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-1655 / 16.08.2019 г.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол № 1 от 09.08.2019 г., Участникът е представил следните документи:
-еЕЕДОП – 1бр., на оптичен носител, по обособена позиция №2
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „РВЦ“ ООД
Комисията констатира следното:
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част ІV, раздел В,
поле: „Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, касаещи недостатъчната
информация, свързана с квалификацията и професионалния опит на лицата, посочени за
членове на екипа за изпълнение.
В резултат на тези указания са предоставени данни за позиция, за която е
предложено всяко едно от лицата: диплома за придобито образование - номер и дата на
издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата, правоотношението, в
което са експертът и участникът. В представения нов ЕЕДОП обаче, отново не се
конкретизира в разглежданото поле, какви да началните и крайни дати на изпълнение на
сходни дейности от посочените за експерти по всяка една от частите или колко години
професионален опит общо имат в проектиране по съответната част, за която са предложени.
С оглед на тази непълнота в информацията, по своя инициатива, членовете на
комисията извършиха съпоставка с посочените от Изпълнителя данни в част ІV, раздел В,
поле: „Технически и професионални способности“, в поле „Извършени услуги от
конкретния вид“ на ЕЕДОП. Констатира се, че дейностите декларирани като сходни и
изпълнени от участника, съвпадат с дейностите във връзка с описаните изпълнени
експертни дейности от всеки един от екипа на изпълнителя. Комисията установи, че всички
са в периода м. 10.2015 г. до м. 01.2019 г. В резултат на това и във връзка с липсата на
изрично посочени конкретен брой години професионален опит в проектирането по частта,
за която е посочен съответния експерт, комисията счита, че:
- Проектант по част „Архитектура“ - арх. Дарий Аврамов - същият не отговаря на
критерия за професионален опит от минимум 5 години в проектирането по част
„Архитектура”
- Проектант по част „Конструкции“ - Жулиян Желев - същият не отговаря на
критерия за професионален опит от минимум 5 години в проектирането по част
„Конструкции”
- Проектант по част „Електроинсталации“ - инж.Румен Цветков и инж.Кинчо
Маринов - същите не отговарят на критерия за професионален опит от минимум 5 години в
проектирането по част „Електроинсталации”
С оглед на гореизложените констатации, Комисията счита, че Участникът „РВЦ“
ООД не отговаря на поставените от Възложителя критерии и са налице основания за
неговото отстраняване, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, по обособена позиция №2.
2. „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-1657 /
16.08.2019 г.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол №1 от 09.08.2019 г., Участникът е представил следните документи:
- еЕЕДОП на „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД на оптичен носител – 1бр. за обособени
позиции №№ 1, 2, 3 и 4
2.1. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №1:
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от
декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията
констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в
първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.
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В част ІV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП,
следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и
срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал
наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на
13.08.2019 г.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: Консервация,
реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на
защитно покритие в УПИ I-общ., за експониране на антична базилика и за обществено
обслужване, кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137a по плана на I-ва гр.
част, гр. Пловдив - Обекта е I Категория по ЗУТ.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, Участникът е допълнил
констатираните липсващи данни за лицата от екипа за изпълнение, описани от комисията в
Протокол №1, като сочените лица отговарят на минималните критерии на възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното
му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия
към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални
способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за
неговото отстраняване по обособена позиция №1.
2.2. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №2:
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от
декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията
констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в
първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.
В част ІV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП,
следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и
срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал
наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на
13.08.2019 г.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: „"РЕМОНТ
НА РАБОТИЛНИЦА" - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО В ТРАФОПОСТ 1х1000кVA,
част от Цех за изработка на инструменти за хранителната промишленост в УПИ 064135
- машинна промишленост, в местн. "Торла Топрак" с. Ведраре, Община Карлово Изпълнени
Дейности: Изготвяне на технически проект по части: • Архитектура • Конструкции • ЕЛ
инсталации (вкл. и външно ел. захранване) • Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ •
Пожарна безопасност • Проект за управление на строителните отпадъци.“ - Обекта е IIIта Категория по ЗУТ, чл.137.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното
му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия
към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални
способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за
неговото отстраняване по обособена позиция №2.
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2.3. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №3:
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от
декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията
констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в
първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.
В част ІV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП,
следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и
срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал
наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на
13.08.2019 г.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: „"РЕМОНТ
НА РАБОТИЛНИЦА" - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО В ТРАФОПОСТ 1х1000кVA,
част от Цех за изработка на инструменти за хранителната промишленост в УПИ 064135
- машинна промишленост, в местн. "Торла Топрак" с. Ведраре, Община Карлово Изпълнени
Дейности: Изготвяне на технически проект по части: • Архитектура • Конструкции • ЕЛ
инсталации (вкл. и външно ел. захранване) • Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ •
Пожарна безопасност • Проект за управление на строителните отпадъци.“ - Обекта е IIIта Категория по ЗУТ, чл.137.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното
му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия
към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални
способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за
неговото отстраняване по обособена позиция №3.
2.4. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД по обособена позиция №4:
В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от
декларативно отразените волеизявления на Икономическия оператор, Комисията
констатира, че всички установени липси, непълноти или некоректности в информацията в
първоначално представения от Участника ЕЕДОП, са отстранени, респ. допълнени.
В част ІV, раздел Б, поле: „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП,
следва да се декларира наличието на застраховка „Професионална отговорност“, както и
срок/валидност на застраховката. Участникът „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД е декларирал
наличието на сключена застраховка, с общ лимит на отговорност 300 000 лева, сключена на
13.08.2019 г.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, Участникът е декларирал изпълнена
дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно: Консервация,
реставрация и експониране на Епископската базилика на Филипопол и изграждане на
защитно покритие в УПИ I-общ., за експониране на антична базилика и за обществено
обслужване, кв.137а и под улично пространство между кв.137 и кв.137a по плана на I-ва гр.
част, гр. Пловдив - Обекта е I Категория по ЗУТ.
В част ІV, раздел В, поле: „Технически и професионални способности“, в поле
„Образователна и професионална квалификация“ на ЕЕДОП, Участникът е допълнил
констатираните липсващи данни за лицата от екипа за изпълнение, описани от комисията в
Протокол №1, като сочените лица отговарят на минималните критерии на възложителя.
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С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя,
определен за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „АРТ
ПРОГРЕСИЯ“ ООД е представил Единни общи декларации (ЕЕДОП) отразяващи пълното
му съответствие с утвърдените от Възложителя за целите на настоящето възлагане условия
към личното състояние, както и с минималните изисквания за технически и професионални
способности като условия за допустимост и критерии за подбор и не са налице основания за
неговото отстраняване по обособена позиция №4.
След като извърши проверка за съответствието на представените във всяка една от
офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата
и редовността на представените документи за допустимост, съобразно изискванията на
Документацията за участие в процедурата, Комисията предлага на Възложителя:
Да се допуснат до разглеждане Техническите предложения, по реда на постъпване на
офертите, на следните участници:
 „АРХОНТ“ ЕООД - оферта с вх. № 72-00-1249 / 26.06.2019 г. - по обособена
позиция №2
 „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД - оферта с вх. № 72-00-1264 / 27.06.2019 г. - по
обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4
На следващо закрито заседание, насрочено за 27.08.2019 г. от 10.00ч., Комисията ще
пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническите предложения на
Участниците, в резултат от която проверка следва да установи, дали всички отговарят на
условията за пълнота и комплектуваното, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП и изискванията на Възложителя.
След извършване на гореописаните действия, Комисията приключи своята работа на
този етап от процедурата и подписа протокола на 26.08 2019 г., както следва:
КОМИСИЯ:
Председател: Петър Станулов

……………………

Членове:
1. инж. Георги Божанин

……………………..

2. Изабела Маринова

……………..………

3. инж. Людмил Костов

……………………...

4. Николина Вълканова

……………………...

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент
(ЕС) 2016/679, личните данни в настоящия протокол са заличени.
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