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ПРОТОКОЛ №2
от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на
чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг

(изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор)
за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ
„Св. Климент Охридски““, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.
Днес, 08.08.2018 г., в 10.00 ч., 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 40105/03.07.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на
работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект
„Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св.
Климент Охридски““, финансиран от ОПРР 2014-2020 г., открита с Решение РД 40-79 /
29.05.2018 г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0009
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния
състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“ в
администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“.
Членове:
1. инж. Христо Дичев – експерт инвеститорски контрол в ПСБО
2. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен Мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“
3. Ваня Игнатова - началник отдел „Имоти“
4. Ростислава Куцарова - специалист в отдел „Обществени поръчки“
Този документ е създаден в рамките на проект на СУ „Св. Климент Охридски” във връзка с процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България”по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Резервни членове:
1. Изабела Маринова - адвокат
2. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“
Предвид обстоятелството, че инж. Христо Дичев - експерт инвеститорски контрол на
СУ „Св. Климент Охридски“ не присъства на провежданото закрито заседание, не са налице
кворум и мнозинство за приемане на валидни решения и се налага встъпване на адв. Изабела
Маринова като резервен членове на Комисията.
Резервният член на Комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси
с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал.
13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
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 ЕЕДОП, разписан в Протокол №1, такива
се представени от:

№
1.
2.
3.

УЧАСТНИК

Вх. №, дата на подаване

„ПСГ“ АД

72-00-1545 / 03.08.2018 г.
15:58 ч.
72-00-1548 / 06.08.2018 г.

„ГЕО - НИК“ ДЗЗД

72-00-1562 / 07.08.2018 г.

СДРУЖЕНИЕ „СУ 2018“

След установяването, че всички 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. Сдружение „СУ 2018“- допълнителни документи с вх. №72-00-1545 от
03.08.2018 г.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол № 1 от 25.07. 2018 г.., Участникът е представил следните документи:
Този документ е създаден в рамките на проект на СУ „Св. Климент Охридски” във връзка с процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България”по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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-еЕЕДОП на арх. Антоанета Сиврева – 1бр., на оптичен носител
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от лицето - арх.
Aнтоанета Сиврева, чиито капацитет се използва за доказване критериите за подбор „ЕМ ТИ
АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, партньор в Сдружение „СУ 2018“ Комисията констатира
следното:
Участникът е представил правилно и коректно попълнен и валидно подписан Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в съответствие с изискванията на
ЗОП и условията на документацията за участие на възложителя. Комисията не установи
несъответствия, липси или непълноти на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите
за подбор.
С оглед на гореизложените констатации, Комисията счита, че Сдружение „СУ 2018“
отговаря на поставените от Възложителя критерии и не са налице основания за неговото
отстраняване.
2. „ПСГ“ АД - допълнителни документи с вх. №72-00-1578 от 06.08.2018 г.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол № 1 от 25.07. 2018 г., Участникът е представил следните документи:
-еЕЕДОП на оптичен носител – 1бр.
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.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че „ПСГ“ АД е представил
Единни общи декларации (ЕЕДОП), валидно електронно подписан от всички лица попадащи
в обхвата на чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и
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.
Комисията счита, че Участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии и
не са налице основания за неговото отстраняване.
Този документ е създаден в рамките на проект на СУ „Св. Климент Охридски” във връзка с процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България”по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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3. „ГЕО - НИК“ ДЗЗД - допълнителни документи с вх. №72-00-1562 от 07.08.2018 г.
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол № 1 от 25.07.2018 г., Участникът е представил следните документи:
-еЕЕДОП на оптичен носител – 3бр. по един за партньорите „Никмар Кънстракшън“
ЕООД, „Геопроект Инженеринг“ ООД и обединението „Гео - Ник“ ДЗЗД.:
I. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „Никмар
Кънстракшън“ ЕООД - партньор в „Гео - Ник“ ДЗЗД, Комисията констатира
следното:
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. коригирани.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участникът е представил
Единни общи декларации (ЕЕДОП), валидно електронно подписан и 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.
II. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
„ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – партньор в „Гео - Ник“ ДЗЗД, Комисията
констатира следното:
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. коригирани.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участникът е представил
Единни общи декларации (ЕЕДОП), валидно електронно подписан от всички лица,
попадащи в обхвата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3
от ЗОП, както и отразяващ 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.
Този документ е създаден в рамките на проект на СУ „Св. Климент Охридски” във връзка с процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България”по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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III. По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от
Участника – „Гео - Ник“ ДЗЗД и приложените към него документи, Комисията
констатира следното:
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. коригирани.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участникът е представил
Единни общи декларации (ЕЕДОП), валидно електронно подписан и отразяващ 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.
Комисията се обединява около становището, че Участникът отговаря на поставените
от Възложителя критерии и не са налице основания за неговото отстраняване.
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:
 „ГЕО-НИК“ ДЗЗД
 “AДВАНС - 2002” ЕООД
 „ПСГ“ АД
 Сдружение „СУ 2018“
На следващо закрито заседание 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
Този документ е създаден в рамките на проект на СУ „Св. Климент Охридски” във връзка с процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа на висшите училища в Република България”по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна
инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
2014–2020 г.”

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
изискванията на Възложителя.
Настоящият Протокол №2 се подписа от всички членове на Комисията на 08.08.2018 г.
На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени.

КОМИСИЯ:
Председател: Петър Станулов

чл. 2 от
ЗЗЛД

………………………
чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. адв. Изабела Маринова ……………………….
чл. 2 от ЗЗЛД
2. инж. Георги Божанин

……………………….

3. Ваня Игнатова

………………………..

4. Ростислава Куцарова

чл. 2 от ЗЗЛД
………………………..

чл. 2 от ЗЗЛД
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инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СУ „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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