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ПРОТОКОЛ №1 

 

 от работата на комисията по открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен 

проект, осъществяване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и  

сертификат за проектни енергийни характеристики на обект: Строителство на нова 

сграда към СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Център за компетентност в 

направление “води“ и „отпадъци” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 “Чисти 

технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)”, 

открита с Решение РД 40-11/22.01.2020 г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2020-

0002 

I. На 28.02.2020 г. в 10:00 часа в зала № 1 на Ректората на открито заседание се събра 

Комисия, назначена със Заповед № РД 40-40/28.02.2020 год. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ в състав:  

Председател: Иван Иванов – юрисконсулт на НИС при СУ „Св. Климент Охридски“, 

юрист по проекта; 

Членове: 

1. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. 

Климент Охридски“; 

2. инж. Цветелин Захариев – строителен инженер по проекта; 

3. инж. Христо Дичев – експерт инвеститорски контрол в ПСБО; 

4. Митка Иванова – главен инженер на ПСБО към СУ „Св. Климент Охридски“, 

за да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена 

поръчка. 

Заседанието започна в 10:00 часа. 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 

решения, не се налага определяне и встъпване на резервни членове. 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани в деловодството на Софийски университет 

за участие в откритата процедура, в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с 

протокол, съставен на 28.02.2020 г. на председателя на комисията от специалист в отдел 

„Секретариат и деловодство“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Опаковките за откритата 

процедура са 7 на брой и са подадени в определения срок – 17:30 ч. на 27.02.2020 г. 

На публичното заседание на комисията, което започна в съответствие с чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, не присъстваха представители на участниците, подали оферти. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя 

правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на 

http://www.eufunds.bg/


  
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват и не 

изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

В определения краен срок са подадени следните оферти: 

 

№ Оферта 

(номер, дата и час на получаване) 

Подател на офертата за участие 

1 72-00-439/27.02.2020 г., 09:03 ч. "СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ" ЕООД 

2 72-00-441/27.02.2020 г., 10:13 ч. ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", 

съставено от (“Мултиплекс Инженеринг” 

ЕООД и „Лайф Енерджи“ ООД) 

3 72-00-442/27.02.2020 г., 10:26 ч. "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД 

4 72-00-443/27.02.2020 г., 10:29 ч. ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018", 

съставено от („Ай Ти Ем Проджект“ ООД и 

Ай Ти Ай Консултинг ЕООД) 

5 72-00-445/27.02.2020 г., 11:18 ч. "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД 

6 72-00-449/27.02.2020 г., 11:42 ч. ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", съставено от 

(„Ивт Консулт“ ЕООД и „Проконтрол“ 

ООД) 

7 72-00-461/27.02.2020 г., 17:10 ч. "СС-КОНСУЛТ" ЕООД 

 

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и 

членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със 

заповед № РД 40-40/28.02.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за разглеждане, 

оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата.  

Комисията констатира, че офертите са в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена 

цялост.  

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на получените запечатани непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и регистриране във входящия регистър на 

Университета, и оповести съдържанието им както следва: 
 

1. Оферта с вх. № 72-00-439/ 27.02.2020 г., подадена от „СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ" ЕООД, 

съдържа следните документи:  

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и представено ценово предложение с ясно видими цени, което не е поставено в отделен 

запечатан непрозрачен плик.  
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Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Заявление за участие по образец № 1; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен 

носител; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Ценово предложение на участника, без да е поставено в непрозрачен плик; 

- Декларация за извършен оглед на терена за бъдещо строителство; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение на участника и  

Ценовото предложение с цел доказване, че е с видими цени и представено без да е поставено в 

непрозрачен плик. Техническото предложение на участника и Ценово предложение не бяха 

подписани от представители на участниците, защото нямаше присъстващи на откритото 

заседание. 

Комисията установи, че липсва плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а има явно 

представено ценово предложение, от което при прегледа могат да бъдат видени графични знаци 

на предложените цени от участника. Поставянето на цената в непрозрачен плик има за цел да 

гарантира невъзможността предложението да се прочете от комисията преди оценката по 

другите показатели. В случая, липсата на плик дава тази възможност на комисията ясно да 

изрази мнение, че участникът не се е съобразил с указанията на възложителя. Предвид горното 

комисията приема за пряко нарушение на задължителните изисквания на чл. 47, ал. 4 от ППЗОП 

относно физическия показател, че при открита процедура се представят документите по чл. 39, 

ал. 2 и 3, като в случаите по ал. 2 ценовото предложение се поставя в опаковката в отделен 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Законовите изисквания относно 

непрозрачността на опаковката на офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

са императивни и строго формални, като след такава констатация ясно са разписани 

последващите действия на комисията. Представеното ценово предложение с ясно изразени 

цени без да е поставено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ противоречи и на 

изискванията на част III, Раздел III „Изисквания и указания за подготовка и подаване на 

офертите“ от документацията за участие. В цитирания раздел е изведен текст „отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценово 

предложение (по образец) - на хартиен носител по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.   

Предвид горното. Комисията предлага участникът „СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ" ЕООД да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП. 

Комисията няма да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника. 
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2. Оферта с вх. № 72-00-441/27.02.2020г., подадена от ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", съставено от („Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД и „Лайф 

Енерджи“ ООД), съдържа следните документи:  

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 3 бр. на оптичен 

носител; 

- Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 
 

 В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание. 
 

3. Оферта с вх. № 72-00-442/27.02.2020 г., подадена от "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД, съдържа 

следните документи:  

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен 

носител; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 
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В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание. 

 

4. Оферта с вх. № 72-00-443/27.02.2020 г., подадена от ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018", 

съставено от („Ай Ти Ем Проджект“ ООД и „Ай Ти Ай Консултинг“ ЕООД), съдържа следните 

документи: 

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 3 бр. на оптичен 

носител; 

- Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 
 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание. 
 

5. Оферта с вх. № 72-00-445/27.02.2020 г., подадена от "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД, 

съдържа следните документи: 

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 
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- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен 

носител; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание. 
 

6. Оферта с вх. № 72-00-449/27.02.2020 г., подадена от ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", съставено от 

(„Ивт Консулт“ ЕООД и „Проконтрол“ ООД), съдържа следните документи:  

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 

и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 3 бр. на оптичен 

носител; 

- Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание. 
 

7. Оферта с вх. № 72-00-461/27.02.2020 г., подадена от "СС-КОНСУЛТ" ЕООД, съдържа следните 

документи: 

След извършената от Комисията проверка за редовността на окомплектоването на офертата 

от страна на Участника и установяване наличието в съдържанието ѝ на изискуемите на 

основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително 
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и на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката, а именно: 

- Списък на представените документи; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен 

носител; 

- Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2; 

- Запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“; 

- Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 

2016/679). 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническото предложение на участника и 

плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и 

плика „Предлагани ценови параметри" не бяха подписани от представители на участниците, 

защото нямаше присъстващи на откритото заседание.. 

С извършване на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 6 

от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията приключи своята работа на 28.02.2020 г. в 11:00 ч. 

II. Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрити заседания, проведени 

в периода 02.03.2020 г. — 09.04.2020 г. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. 

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията разгледа документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура. 

Комисията направи констатации за пълнотата на представените документи, съобразно 

изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи 

следното: 
 

✓ Участникът ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ", съставено от „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД и „Лайф Енерджи“ ООД е 

представил на оптичен носител (CD) Единни европейски документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) - три броя. Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените  в 

електронен вариант ЕЕДОП и констатира следното: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на „ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ 

МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ" е подписан с електронен подпис от Кънчо 

Паскалев, представляващ обединението, видно от  сключения договор за създаване ДЗЗД и 

допълнително сключеното споразумение, конкретно за обществената поръчка към него. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 
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3. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване.   

6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е декларирал  

Удостоверение N:РК-0311/24.09.2019г. на ДНСК за вписване на „Мултиплекс инженеринг” 

ЕООД в регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, валидно до 24.09.2024.; Удостоверение за 

вписване в публичен регистър N:00419/22.06.2015г. на „Лайф Енерджи” ООД, издадено от 

АУЕР, валидно до 22.06.2020г. Удостоверение N:РК-0795/15.01.2019г. на ДНСК за вписване на 

„Лайф Енерджи” ООД в регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, валидно до 15.01.2024г.; 

Удостоверение за вписване в публичен регистър N:00419/22.06.2015г. на „Лайф Енерджи” ООД, 

издадено от АУЕР, валидно до 22.06.2020г. Удостоверение N:РК-0795/15.01.2019г. на ДНСК за 

вписване на „Лайф Енерджи” ООД в регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, валидно до 

15.01.2024г.  

Комисията извърши служебно проверка в регистъра към ДНСК, и регистъра към АУЕР и 

установи, че участникът отговаря на изискването на възложителя, поставено в раздел I, т. В, 

подт. 2 от документацията за участие.   

7. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие. 

Декларираните от „ДЗЗД „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“  суми отговарят 

на заложеното от Възложителя условие, а именно: Участникът следва да има реализиран 

минимален оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно 

§2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили 

финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал 

дейността си, не по-малък от прогнозната стойност на поръчката или сумата от 32 000.00 лева 

без ДДС.  

Комисията установи, че годишният оборот, посочен от участника, отговаря на минималното 

изискване посочено от възложителя в обявлението и документацията на поръчката.  

8 . В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на обща 

стойност 1 200 000.00 лв., като за съдружника  „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, издател 

„АРМЕЕЦ“ ЗАД, Застрахователна полица N:1914013170000831658 на ЗАД ”Армеец” валидна 

от 29.12.2019г. до 28.12.2020г. – за упражняване на строителен надзор, която възлиза на 
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застрахователна сума 300 000.00 лв. Застрахователна полица N:1914013170000831657, издадена 

от ЗАД”Армеец” на "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, валидна от 29.12.2019г. до 28.12.2020г. 

– за извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти 300 000.00 лв.  

Застрахователна полица N:2014013170000831636 на ЗАД”Армеец”, валидна от 18.01.2020г. до 

17.01.2021г. – за упражняване на строителен надзор, на "Лайф Енерджи" ООД 300 000.00 лв. - 

Застрахователна полица N:13150193320000013, издадена от ЗАД”Алианц България” на „Лайф 

Енерджи”ООД, валидна от 28.03.2019г. до 27.03.2020г. - за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти. 

9. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал две изпълнени дейности за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или сходен 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която не 

покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал с достатъчен 

обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване 

на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, посочено в раздел 

I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

10. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Ръководител проектантския екип – посочил е ръководител екип, строителен инженер с 

изискуемия стаж и изпълнени проекти.  

Част „Архитектурна“ – посочил е архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Конструктивна“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Водоснабдяване и канализация“ – посочил е инженер с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ – посочил е инженер по 

топлотехника с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Електротехническа“ – посочил е електроинженер с изискуемия стаж и изпълнени проекти 

Част „Пожарна безопасност/ Пожароизвестяване“ – посочил е електро инженер с изискуемия 

стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за безопасност и здраве“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж  и 

изпълнени проекти. 

Част „Паркоустройство и Благоустройство“ – в района около сградата – посочил е ландшафтен 

архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Геодезия“ - посочил е инженер-геодезист с изискуемия стаж и изпълнени проекти 

Част „Енергийна ефективност“ и доклад за оценка на енергийната ефективност - посочил е 

инженер по топлотехника с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за управление на строителните отпадъци“ - посочил е инженер с изискуемата 

квалификация. 

Комисията констатира, че всяко от посочените лица отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за професионална квалификация и опит, поради което участникът 

отговаря на поставения в Част III, раздел I, т. В, подт. 4 от документацията за участие критерии 

за подбор. 
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11. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат за управление на качеството EN 

ISO 9001:2015 издаден от „Ай Кю Серт” – Орган се сертификация на системи за управление, 

акредитация от ИА”БСА, на „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, валиден до 19.03.2020 

г. за извършване на оценка за съответствие на проекти и упражняване на строителен надзор; 

Сертификат ISO 9001:2015 рег.№ А-192-QMS15/27.04.2017 г., издаден от „МЕЖДУНАРОДНА 

АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО” ЕООД – Орган за сертификация на системи за управление, 

акредитация от ИА”БСА”, Сертификат N:8 ОСС/16.07.2014 г., на "Лайф Енерджи" ООД, 

валиден до 20.07.2020г. - за извършване на оценка за съответствие на проекти и упражняване 

на строителен надзор. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно прие, че участникът отговаря на 

изискването на възложителя, посочено в Част III, раздел I, т. В, подт. 4.3 от документацията за 

участие критерии за подбор. 

С оглед на посоченото, комисията констатира, че декларираните в еЕЕДОП на участника  

обстоятелства отговарят на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и 

критерии за подбор съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и не са налице основания за отстраняване и 

допуска участника до следващия етап в процедурата, а именно разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 - За „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) е подписан с електронен подпис от Кънчо Паскалев – управител.  

Комисията служебно извърши справка в Търговския регистър относно актуалното  

състояние на съдружника в сдружението, представляващо участника, при която установи, че 

собственик и управител на „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД е лицето Кънчо Паскалев, с оглед на 

което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за участие, като 

декларираните в него обстоятелства съответстват на поставените от възложителя изисквания, с 

изключение на част IV, раздел В: от еЕЕДОП: „Технически и професионални способности“, в 

частта за услуги съдружникът е декларирал две изпълнени дейности за оценка на съответствие 

на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или 

сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която 

не покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че съдружникът не е декларирал с 

достатъчен обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти 

и упражняване на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, 

посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

 

- За „Лайф Енерджи“ ООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

подписан с електронен подпис от Кънчо Паскалев – управител. Комисията служебно извърши 

справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на съдружника в сдружението, 

представляващо участника, при която установи, че собственик и управител на „Лайф Енерджи“ 

ООД е лицето Кънчо Паскалев, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

ЕЕДОП е попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за участие, като 

декларираните в него обстоятелства съответстват на поставените от възложителя изисквания с 
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изключение на част IV, раздел В: от еЕЕДОП: „Технически и професионални способности“, в 

частта за услуги съдружникът е декларирал две изпълнени дейности за оценка на съответствие 

на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или 

сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която 

не покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че съдружникът не е декларирал с 

достатъчен обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти 

и упражняване на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, 

посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

 

В резултат от извършената проверка и анализ на информацията, съдържаща се в 

документите от офертата на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ" от комисията и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ДЗЗД 

"КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", следва допълнително 

да представи нови попълнени и подписани ЕЕДОП-и или за „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД 

или - За „Лайф Енерджи“ ООД на електронен носител, в които да се съдържа необходимата 

информация относно:  

1. „Технически и професионални възможности“ за една изпълнена дейност, идентична или 

сходна с предмета на поръчката по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен 

проект, осъществяване на строителен надзор на нова сграда „За поръчки за услуги: извършени 

услуги от конкретния вид“ в първо поле на Част IV, Раздел В. 

 

✓ Участникът "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД е представил на оптичен носител (CD) Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - един брой. Комисията се запозна детайлно 

със съдържанието на представените  в електронен вариант ЕЕДОП и констатира следното: 

1. Участникът се представлява и управлява от управител Владимир Петков. Посоченото лице е 

това, което по силата на чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да 

декларира обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП. Същото лице е подписал ЕЕДОП на 

дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, 

наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

3. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 
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изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

спечифичните национални основания за изключване. 

6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е декларирал  

Удостоверение № РК-0433/14.04.2015 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл. 166, ал.1 

от ЗУТ. Срок на валидност - 14.04.2020 г. Публичен регистър по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ, 

Удостоверение № 00225/26.08.2015г. от АУЕР, http://www.seea.government.bg/. 

Комисията извърши служебно проверка в регистъра към ДНС, и регистъра към АУЕР и 

установи, че участникът отговаря на изискването на възложителя, поставено в раздел I, т. В, 

подт. 2 от документацията за участие   

7. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие.  

Декларираните от "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД  суми отговарят на заложеното от Възложителя 

условие, а именно: Участникът следва да има реализиран минимален оборот, включително 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен 

на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от прогнозната 

стойност на поръчката или сумата от 32 000.00 лева без ДДС.   

Комисията установи, че годишният оборот, посочен от участника, отговаря на минималното 

изискване, посочено от възложителя в обявлението и документацията на поръчката.  

8 . В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на обща 

стойност 300 000.00 лв., Застрахователна полица № 00088451/13122010010405, издадена на 

13.01.2020 г., валидна до 17.01.2021 г., застрахователна дейност: Строителен надзор в 

проектирането и строителството Издадена от Застрахователна компания "Лев Инс" АД. 

Комисията установи, че застраховка „Професионална отговорност“, посочена от участника, 

отговаря на минималното изискване, посочено от възложителя в обявлението и документацията 

на поръчката.  

9. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал четири изпълнени дейности за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.  

С оглед на гореизложеното комисията единодушно прие, че участникът отговаря на изискването 

на възложителя, посочено в раздел I, т. В, подт. 4 от документацията за участие.    

10. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Ръководител проектантския екип – посочил е ръководител екип, архитект с изискуемия стаж.  

Част „Архитектурна“ – посочил е архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Конструктивна“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Водоснабдяване и канализация“ – посочил е инженер с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 
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Част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ – посочил е инженер по 

топлотехника с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Електротехническа“ – посочил е електроинженер с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „Пожарна безопасност/ Пожароизвестяване“ - посочил е електро инженер с изискуемия 

стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за безопасност и здраве“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и 

изпълнени проекти. 

Част „Паркоустройство и Благоустройство“ – в района около сградата – посочил е ландшафтен 

архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Геодезия“ – посочил е инженер-геодезист с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Енергийна ефективност“ и доклад за оценка на енергийната ефективност - посочил е 

инженер по топлотехника с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за управление на строителните отпадъци“ – посочил е инженер по ВиК с 

изискуемата квалификация. 

Комисията констатира, че всяко от посочените лица отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за професионална квалификация и опит, поради което участникът 

отговаря на поставения в Част III, раздел I, т. В, подт. 4 от документацията за участие критерии 

за подбор. 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат за управление на качеството EN 

ISO 9001:2015 издаден от "ТЮФ Рейнланд България "ЕООД, валиден до 09.09.2021 г. Код 

TRBA 100 0141.  

Участникът е посочил адрес: 

https://www.certipedia.com/search/matching_system_certificates?utf8=%E2%9C 

%93&locale=en&q=%D0%92%D0%9C%D0%9B&search=1. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно прие, че участникът отговаря на 

изискването на възложителя, посочено в Част III, раздел I, т. Г, подт. 4. - 3 от документацията 

за участие критерии за подбор. 

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че еЕЕДОП, представен от участника 

"ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД, отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя, 

заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на обстоятелствата, 

касаещи личното състояне на участника и критериите за подбор, комисията единодушно реши 

да го допусне до следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката.  

 

✓ Участникът ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018", съставено от („Ай Ти Ем 

Проджект“ ООД и „Ай Ти Ай Консултинг“ ЕООД), е представил на оптичен носител (CD) 

Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - три броя. Комисията се 

запозна детайлно със съдържанието на представените в електронен вариант ЕЕДОП и 

констатира следното: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ 

ЕНЕРДЖИ 2018"  е подписан с електронен подпис от Стоянка Нонова, представляващ 

обединението, видно от  сключения договор за създаване ДЗЗД и допълнително сключеното 

споразумение, конкретно за обществената поръчка към него. 
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2. За „Ай Ти Ем Проджект“ ООД са представени два броя Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) и са подписани с електронен подпис от Стоянка Нонова – 

управител и Генка Цветанова – съдружник. Комисията служебно извърши справка в Търговския 

регистър относно актуалното състояние на съдружника в сдружението, представляващо 

участника, при която установи, че собственик и управител на „Ай Ти Ем Проджект“ ООД е лицето 

Стоянка Нонова, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 1 и 

ал. 2 от ППЗОП. 

3. За „Ай Ти Ай Консултинг“ ЕООД не е представен Единен европейски документ за 

обществена поръчка (ЕЕДОП). 

4. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

5. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

6. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

7. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване.   

8. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е декларирал  

Удостоверение No: РК-0067/23.10.2018г., издадено от ДНСК за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор ; Удостоверение №00468 за 

вписване в публичен регистър към АУЕР Издадени от ДНСК и АУЕР. С посочен адрес: 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ 

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d https:// seea.government.bg/bg/ 

Комисията извърши служебно проверка в регистъра към ДНС, и регистъра към АУЕР и 

установи, че участникът отговаря на изискването на възложителя, поставено в раздел I, т. В, 

подт. 2 от документацията за участие.  

9. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

в частта Конкретен годишен оборот, участникът следва да декларира реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за която се участва, изчислен на база 

годишните обороти, за последните три години, в зависимост от датата, на която е създаден или 

започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност на поръчката. Комисията 

констатира, че участникът не е посочил реализиран конкретен оборот за упражняване на 

строителен надзор на сгради за образование и наука и/или сгради за обществено обслужване.  
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10. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“ участникът е описал, че притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност“ с общ лимит на стойност 100 000.00 лв., като за съдружника „Ай Ти Ем 

Проджект“ ООД, Срок на валидност: 21.03.2020г.; ЗП №19 268 1317 0000763903 

"Професионална отговорност" Клауза Б: Консултант извършващ строителен надзор; Общ лимит 

на отговорност: 200 000.00 лв. Срок на валидност: -издател „АРМЕЕЦ“ ЗАД с посочен адрес: 

https://armeec.bg/ 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал една изпълнена дейност за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или сходен 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която не 

покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал с достатъчен 

обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване 

на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, посочено в раздел 

I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

12. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът не е посочил екип за изпълнение на 

поръчката. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал екип за 

изпълнение на поръчката. А именно оценка на съответствие на инвестиционни проекти и 

упражняване на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, 

посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 2. от документацията за участие.    

13. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат за управление на качеството ISO 

9001:2015/ рег.№32 100 180176 Система за управление на качеството в областта на 

Консултантската дейност по разработване и управление на проекти. Строителен надзор. 

Консултантска дейност. Търговско представителство. Строителство. Срок на валидност: 

08.10.2021г. Издаден от ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД.  Участникът е посочил адрес: 

https://www.tuv-nord.com. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно прие, че участникът отговаря на изискването 

на възложителя, посочено в Част III, раздел I, т. В, подт. 4. -3 от документацията за участие 

критерии за подбор. 

 

- За „Ай Ти Ем Проджект“ ООД Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) е подписан с електронен подпис от Стоянка Нонова – собственик и управител и Генка 

Цветанова – съсобственик..  

Комисията служебно извърши справка в Търговския регистър относно актуалното  

състояние на съдружника в сдружението, представляващо участника, при която установи, че 

собственик и управител на „Ай Ти Ем Проджект“ ООД е лицето Стоянка Нонова и 

съсобственик Генка Цветанова, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

1. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

в частта Конкретен годишен оборот, съдружникът следва да декларира реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за която се участва, изчислен на база 
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годишните обороти, за последните три години, в зависимост от датата, на която е създаден или 

започнал дейността си, не по-малък от прогнозната стойност на поръчката. Комисията 

констатира, че съдружникът не е посочил реализиран конкретен оборот за упражняване на 

строителен надзор на сгради за образование и наука и/или сгради за обществено обслужване.  

2. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал една изпълнена дейност за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или сходен 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която не 

покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал с достатъчен 

обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване 

на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, посочено в раздел 

I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

3. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът не е посочил екип за изпълнение на 

поръчката. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал екип за 

изпълнение на поръчката, а именно оценка на съответствие на инвестиционни проекти и 

упражняване на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, 

посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 2. от документацията за участие.    

В резултат от извършената проверка и анализ на информацията, съдържаща се в 

документите от офертата на ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018" от комисията и на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ДЗЗД "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018", следва 

допълнително да представи нови попълнени и подписани ЕЕДОП-и за „Ай Ти Ем Проджект“ 

ООД на електронен носител, в които да се съдържа необходимата информация относно:  

1. „Икономическо и финансово състояние“, Конкретен годишен оборот, оборот за последните 

три години,  в първо поле на Част IV, Раздел Б на ЕЕДОП. 

2. „Технически и професионални възможности“ за една изпълнена дейност, идентична или 

сходна с предмета на поръчката по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен 

проект, осъществяване на строителен надзор на нова сграда „За поръчки за услуги: извършени 

услуги от конкретния вид“ в първо поле на Част IV, Раздел В. 

3. „Технически и професионални способности“, Образователна и професионална 

квалификация, всички данни, относими и релевантни към посочения от него екип в трето поле 

на Част IV, Раздел В на ЕЕДОП. 

Участникът на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, следва да представи нов попълнен и подписан 

ЕЕДОП и за съдружника "ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ" ЕООД с деклариране на основанията по 

всични части от декларацията.    

 

✓ Участникът "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД е представил на оптичен носител (CD) 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - един брой. Комисията се запозна 

детайлно със съдържанието на представените  в електронен вариант ЕЕДОП и констатира следното: 

1. Участникът се представлява и управлява от управителите Александър Георгиев, Боян Христов и 

Светла Христова, заедно и поотделно. Посочените лица са тези, които по силата на чл.54, ал.2 от ЗОП 

във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да декларират обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП. 
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Същите лица са подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с 

обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за 

отстраняване/изключване от процедурата. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

3. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

спечифичните национални основания за изключване. 

6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е декларирал  

Удостоверение № РК-0104/ 22.01.2019г., валидно до 22.01.2024г. - за извършване на дейностите 

по чл. 166 (1), т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с неразделна част Списък 

на правоспособните физически лица и Заповед № РД-27-106 / 11.04.2019г. за вписване на нов 

управител; Публичен регистър на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране 

на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на 

оценка за енергийните спестявания, съгласно ЗЕЕ към Агенция за устойчиво енергийно 

развитие - Удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, извършващи енергийно 

обследване и сертифициране на сгради, Идентификационен № 00209 от 03.06.2015г., издадено 

от Агенция за устойчиво енергийно развитие на "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД, валидно до 

03.06.2020г. 

Издадени от Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/; Агенция за устойчиво 

енергийно развитие /АУЕР/. Участникът е посочил адрес: http:// www.dnsk.mrrb.government.bg; 

http://www.seea.government.bg/bg. 

7. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие.  

Декларираните от "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД суми отговарят на заложеното от 

Възложителя условие, а именно: Участникът следва да има реализиран минимален оборот, 

включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на 

ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък 

от прогнозната стойност на поръчката или сумата от 32 000.00 лева без ДДС.   
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Комисията установи, че годишният оборот, посочен от участника, отговаря на минималното 

изискване, посочено от възложителя в обявлението и документацията на поръчката.  

8. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на обща 

стойност 600 000.00 лв., Застрахователна полица 3407190300R00395 - за полица с № 

3407190300R00395, със срок на валидност 02.08.2019г. - 01.08.2020г. за дейност: консултант, 

извършващ оценка на съответствие на инвестиционния проект - за строежи от първа категория, 

съгласно чл.171 от ЗУТ; 3407190300R00396 - за полица с № 3407190300R00396, със срок на 

валидност 02.08.2019г. - 01.08.2020г. за дейност: консултант извършващ строителен надзор - за 

строежи от първа категория, съгласно чл.171 от ЗУТ. Издадена от ЗАД "Булстрад Виена 

Иншурънс Груп". Участникът е посочил адрес: https://www.bulstrad.bg/. 

9. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал една изпълнена дейност за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.  

С оглед на гореизложеното комисията единодушно прие, че участникът отговаря на изискването 

на възложителя, посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

10. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Ръководител проектантския екип – посочил е ръководител екип, строителен инженер с 

изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Архитектурна“ – посочил е архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Конструктивна“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Водоснабдяване и канализация“ – посочил е инженер със специалност "Водоснабдяване 

и канализация", с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ – посочил е инженер със 

специалност "Промишлена топлотехника", с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Електротехническа“ – посочил е електроинженер с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „Пожарна безопасност/ Пожароизвестяване“ – посочил е инженер със специалност 

"Противопожарна техника и безопасност", с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за безопасност и здраве“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и 

изпълнени проекти. 

Част „Паркоустройство и Благоустройство“ – в района около сградата – посочил е ландшафтен 

архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Геодезия“ - посочил е инженер със специалност "Маркшайдерство и геодезия", с 

изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Енергийна ефективност“ и доклад за оценка на енергийната ефективност - посочил е 

инженер със  специалност "Маркшайдерство и геодезия",  с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „План за управление на строителните отпадъци“ - посочил е архитект с изискуемата 

квалификация. 

Комисията констатира, че всяко от посочените лица отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за професионална квалификация и опит, поради което участникът 
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отговаря на поставения в Част III, раздел I, т. В, подт. 4.2. от документацията за участие 

критерии за подбор. 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат № BAS QMS V 18270406-3 за 

внедрена система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015, издаден на 

"СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД, срок на валидност 07.2018г. - 07.2021г. за консултантска 

дейност в инвестиционния процес - оценка на съответствието на инвестиционни проекти със 

съществените изисквания към строежите, строителен надзор, инвеститорски контрол, 

управление на проекти, включително по програми, финансирани от Европейския съюз, 

техническа и енергийна паспортизация; Сертификат № BAS ЕMS V 18270407-3 за внедрена 

система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015, издаден на "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" 

ЕООД, срок на валидност 07.2018г. - 07.2021г. за консултантска дейност в инвестиционния 

процес - оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към 

строежите, строителен надзор, инвеститорски контрол, управление на проекти, включително по 

програми, финансирани от Европейския съюз, техническа и енергийна паспортизация; 

Сертификат № BAS OHSAS V 18150352-3 за внедрена система за управление съгласно BS 

OHSAS 18001:2007, издаден на "СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД, срок на валидност 04.2018г. 

- 04.2021г. за консултантска дейност в инвестиционния процес - оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, 

инвеститорски контрол, управление на проекти, включително по програми, финансирани от 

Европейския съюз, техническа и енергийна паспортизация. Издаден от "Верификация" ООД. 

Участникът е посочил адрес: http://verificationbg.com/verification/. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно прие, че участникът отговаря на 

изискването на възложителя, посочено в Част III, раздел I, т. Г, подт. 4. - 3 от документацията 

за участие критерии за подбор. 

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че еЕЕДОП, представен от участника 

"СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99" ЕООД, отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на 

възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на 

обстоятелствата, касаещи личното състояне на участника и критериите за подбор, комисията 

единодушно реши да го допусне до следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката.   

 

✓ Участникът ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", съставено от „Ивт Консулт“ ЕООД и 

„Проконтрол“ ООД е представил на оптичен носител (CD) Единни европейски документи за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) - три броя. Комисията се запозна детайлно със съдържанието на 

представените  в електронен вариант ЕЕДОП и констатира следното: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на ДЗЗД "ИВТ-

ПРОКОНТРОЛ" е подписан с електронен подпис от Иван Танкишев, представляващ 

обединението, видно от  сключения договор за създаване ДЗЗД и допълнително сключеното 

споразумение, конкретно за обществената поръчка към него. 

2. За „Ивт Консулт“ ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

подписан с електронен подпис от Иван Танкишев – управител. Комисията служебно извърши 

справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на съдружника в сдружението, 

представляващо участника, при която установи, че собственик и управител на „Ивт Консулт“ 

ЕООД е лицето Иван Танкишев, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 
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3. За „Проконтрол“ ООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

подписан с електронен подпис от Лилия Еничерова – управител. Комисията служебно извърши 

справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на съдружника в сдружението, 

представляващо участника, при която установи, че собственик и управител на „Проконтрол“ 

ООД е лицето Лилия Еничерова, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

4. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

5. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

6. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

7. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

спечифичните национални основания за изключване.   

8. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е декларирал  

Удостоверение № РК-0724/05.07.2017г., за упражняване дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор валиден до 05.07.2022 г. 

на „Проконтрол“ ООД: Удостоверение с идентификационен № 00286/21.05.2016г. за вписване 

в публичния регистър на лицата извършващи обследване на енергийна ефективност, валидно до 

21.05.2021г.  

Издадени от ДНСК/www.dnsk.mrrb.government.bg и АУЕР/www.seea.government.bg 

9. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие.  

Декларираните от ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ" суми отговарят на заложеното от 

Възложителя условие, а именно: Участникът следва да има реализиран минимален оборот, 

включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на 

ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, 

в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък 

от прогнозната стойност на поръчката или сумата от 32 000.00 лева без ДДС.   

Комисията установи, че годишният оборот, посочен от участника, отговаря на минималното 

изискване, посочено от възложителя в обявлението и документацията на поръчката.  

10.  В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“ участникът е декларирал, че притежава валидна застраховка „Професионална 
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отговорност“, Застрахователна полица № 1951513170000852512 издадена на 10.07.2019г, влязла 

в сила на 20.07.2019г и със срок на валидност 19.07.2020г за застраховка „Професионална 

отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, изд. на ИВТ КОНСУЛТ ЕООД от ЗАД „Армеец” с общ 

лимит на отговорността 300 000.00 лв. – покрива отговорността на консултанта за I категория 

строежи, според чл. 5, ал. 3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане 

в проектирането и строителството с вид на професионалната дейност: 1. Проектант - с лимит на 

отговорност за едно събитие - 50 000.00 лева, съответно общ лимит на отговорност за всички 

събития 100 000.00 лева; 2. Консултант А - консултант, извършващ оценка на съответствието 

на инвестиционни проекти с лимит на отговорност за едно събитие - 150 000.00 лева, съответно 

общ лимит на отговорност за всички събития 300 000.00 лева; 3. Консултант Б - консултант, 

извършващ строителен надзор с лимит на отговорност за едно събитие - 150 000.00 лева, 

съответно общ лимит на отговорност за всички събития 300 000.00 лева. Издадена от ЗАД 

"Армеец". Участникът е посочил адрес: www.armeec.bg. 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал една изпълнена дейност за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или сходен 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която не 

покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал с достатъчен 

обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване 

на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, посочено в раздел 

I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

10. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Ръководител проектантския екип – посочил е ръководител екип, строителен инженер с 

изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Архитектурна“ – посочил е архитект с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „Конструктивна“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „Водоснабдяване и канализация“ – посочил е инженер със специалност "Водоснабдяване 

и канализация", с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти.  

Част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ – посочил е инженер със 

специалност  „Машинен инженер“, с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „Електротехническа“ – посочил е инженер със специалност „Електроснабдяване на 

промишлени предприятия”,  с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „Пожарна безопасност/ Пожароизвестяване“ - посочил е инженер със специалност 

"Противопожарна техника и безопасност", с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за безопасност и здраве“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж  

Част „Паркоустройство и Благоустройство“ – в района около сградата – посочил е архитект със  

специалност „Инженер по озеленяване” и проф. квалификация „Ландшафтен архитект”, с 

изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „Геодезия“ – посочил е инженер-геодезист, с изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 

Част „Енергийна ефективност“ е посочил инженер със  специалност  "Машинен инженер",  с 

изискуемия стаж стаж и изпълнени проекти. 
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Комисията констатира, че в частта Образователна и професионална квалификация участникът 

не е посочил специалист „ПУСО“ с необходимата квалификация, с което не отговаря на 

поставените от възложителя минимални изисквания за професионална квалификация и опит в 

Част III, раздел I, т. В, подт. 4.2. от документацията за участие, критерии за подбор. 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат за ISO 9001:2015 издаден от Rina 

Services S.p.A. на 04.11.2015г , подновен на 10.08.2018г, и валиден до 10.08.2021г.  Сертификат 

№ 32900/15/S издаден на 10.08.2018г, валиден до 10.08.2021г и с област на приложение 

консултантски услуги за оценка на съответствието, независим строителен надзор на обекти от 

високото, инфраструктурното, жилищното, общественото, промишленото, транспортното, 

енергийното, хидротехническото, комуникационното и благоустройственото строителство; 

проектиране на инвестиционни инфраструктурни проекти, управление на проекти и техническа 

помощ в управлението на проекти. Rina Services S.p.A. Сертификат №32900/15/S - ISO 

9001:2015 на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД. Издаден от Rina Services S.p.A. Участникът е посочил 

адрес: www.rina.org/en/.  

- За „Ивт Консулт“ ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

е подписан с електронен подпис от Иван Танкишев – управител. Комисията служебно извърши 

справка в Търговския регистър относно актуалното  състояние на съдружника в сдружението, 

представляващо участника, при която установи, че собственик и управител на „Ивт Консулт“ 

ЕООД е лицето Иван Танкишев, с оглед на което констатира, че са изпълнени изискванията на 

чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

1. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, съдружникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази 

връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява 

като съдружник с „Проконтрол“ ООД в ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", всички дейности, 

включени в предмета на поръчката. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, съдружникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява като съдружник с „Проконтрол“ ООД в ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", 

всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

3. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

съдружника.  

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване от страна на съдружника е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване.   

5. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ съдружникът е декларирал  

Удостоверение № РК-0724/05.07.2017г., за упражняване дейностите оценка на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор валиден до 05.07.2022г. 

Издадено от ДНСК. Съдружникът е посочил адрес: www.dnsk.mrrb.government.bg. 
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6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

съдружникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие.  

7.  В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

съдружникът е декларирал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, 

Застрахователна полица № 1951513170000852512, издадена на 10.07.2019г, и посочен адрес: 

www.armeec.bg. 

8. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги съдружникът е декларирал една изпълнена дейност за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет, идентичен или сходен 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата, която не 

покрива в пълен обем изискването на възложителя за една дейност с обем, сходен с този на 

поръчката. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че участникът не е декларирал с достатъчен 

обем извършени дейности за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване 

на строителен надзор, с което не е отговорил на изискването на възложителя, посочено в раздел 

I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.  

9. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, съдружникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката без специалист „ПУСО“ с необходимата квалификация, с което не отговаря на 

поставените от възложителя минимални изисквания за професионална квалификация и опит в 

Част III, раздел I, т. В, подт. 4.2. от документацията за участие, критерии за подбор. 

10. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление съдружникът е декларирал Сертификат за ISO 9001:2015 издаден от 

Rina Services S.p.A. на 04.11.2015г., подновен на 10.08.2018г, и валиден до 10.08.2021г. 

Участникът е посочил адрес: www.rina.org/en/.  

- За „Проконтрол“ ООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

подписан с електронен подпис от Лилия Еничерова – управител. Комисията служебно извърши 

справка в Търговския регистър относно актуалното  състояние на съдружника в сдружението, 

представляващо участника, при която установи, че собственик и управител на „Проконтрол“ 

ООД е лицето Лилия Еничерова, и съсобственик Кичка Панайотова, с оглед на което 

констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП. 

1. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, съдружникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази 

връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява 

като съдружник с „Ивт Консулт“ ЕООД в ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ", всички дейности, 

включени в предмета на поръчката. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, съдружникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява като съдружник с „Ивт Консулт“ ЕООД в ДЗЗД "ИВТ-

ПРОКОНТРОЛ", всички дейности, включени в предмета на поръчката. 

3. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

http://www.eufunds.bg/
http://www.rina.org/en/


  
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

съдружника.  

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване от страна на съдружника е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване.   

5. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ съдружникът е декларирал  

Удостоверение с идентификационен № 00286/21.05.2016г. за вписване в публичния регистър на 

лицата, извършващи обследване на енергийна ефективност АУЕР, Удостоверение с 

идентификационен № 00286/21.05.2016г, валидно до 21.05.2021г. Издадено от АУЕР / 

www.seea.government.bg. 

6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, 

раздел В: „Технически и професионални способности“ и Раздел Г: Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление съдружникът не е декларирал необходимата 

информация предвид факта, че съдружникът „Ивт Консулт“ ЕООД е удостоверил 

съответствията си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в обявлението за 

обществена поръчка и документацията за участие.  

 

В резултат от извършената проверка и анализ на информацията, съдържаща се в 

документите от офертата на ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ" от комисията и на основание чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП, участникът ДЗЗД "ИВТ-ПРОКОНТРОЛ" следва допълнително да 

представи нови попълнени и подписани ЕЕДОП-и и за „Ивт Консулт“ ЕООД на електронен 

носител, в които да се съдържат необходимата информация относно:  

1. „Технически и професионални възможности“ за една изпълнена дейност, идентична 

или сходна и с обем по предмета на поръчката по изготвяне на оценка за съответствие на 

инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор на нова сграда „За поръчки за 

услуги: извършени услуги от конкретния вид“ в първо поле на Част IV, Раздел В на ЕЕДОП.  

2. „Технически и професионални способности“, Образователна и професионална 

квалификация, всички данни, относими и релевантни към посочения от него специалист по 

„ПУСО“,  в трето поле на Част IV, Раздел В на ЕЕДОП. 

 

✓ Участникът "СС-КОНСУЛТ" ЕООД е представил на оптичен носител (CD) Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - един брой. Комисията се запозна 

детайлно със съдържанието на представените в електронен вариант ЕЕДОП и констатира 

следното: 

1. Участникът се представлява и управлява от Стоян Стоянов - управител. Посоченото лице е 

това, което по силата на чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП следва да 

декларира обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП. Същото лице е подписало ЕЕДОП на 

дружеството и е отговорило и на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, 

наличието, на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата. 

2. В еЕЕДОП, в част II, раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти, участникът е декларирал, че не се позовава на капацитета на трети лица. В тази връзка 

и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че участникът ще изпълнява сам и 

със собствени средства всички дейности, включени в предмета на поръчката. 
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3. В еЕЕДОП, в част II, раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва, участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител. В тази връзка и въз основа на декларираното обстоятелство се установи, че 

участникът ще изпълнява сам и със собствени средства всички дейности, включени в предмета 

на поръчката. 

4. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ и  раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение за всички основания за 

изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за 

участника.  

5. В еЕЕДОП, в част III, Основания за изключване, раздел Г: „Специфични национални 

основания за изключване“ от страна на участника е декларирано, че не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване. 

6. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел А: „Годност“ участникът е посочил адрес:  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx? 

x7E5DrYLWRs2jQGLNminE%2bRGL8LrQDMI http:// 

www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1? 

ption=com_content&view=article&id=9101&Itemid=121&fregid=92-00-2340/24.08.2015 

Удостоверение № РК-0529/15.09.2015 г №00429/27.08.2015 г. Издадено от МРРБ АУЕР. 

7. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал годишните обороти за последните три финансови години, с които е 

удостоверил съответствието си с поставения от Възложителя критерий за подбор, заложен в 

обявлението за обществена поръчка в раздел I, т. В, подт. 3 от документацията за участие.  

Декларираните от "СС-КОНСУЛТ" ЕООД суми отговарят на заложеното от Възложителя 

условие, а именно: Участникът следва да има реализиран минимален оборот, включително 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен 

на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от прогнозната 

стойност на поръчката или сумата от 32 000.00 лева без ДДС.   

Комисията установи, че годишният оборот, посочен от участника, отговаря на минималното 

изискване, посочено от възложителя в обявлението и документацията на поръчката.  

8. В еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ 

участникът е описал, че притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на 

стойност 300 000.00 лв., Застрахователна полица № BG 0305092/13122010010374/2020 с обхват 

консултант, осъществяващ оценка на инвестиционен проект, Категория (ЗУТ) 1, валидна до 

16.01.2021г. № BG 0305092/13122010010373/2020 с обхват консултант, извършващ строителен 

надзор, Категория (ЗУТ) 1, валидна до 16.01.2021г № BG 0800004387 с обхват обследване за ЕЕ 

и сертифициране на сгради, валидна до 16.01.2021г 

Издадена от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЗАД ДаллБогг Живот и здраве” АД.  

9. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта за 

услуги участникът е декларирал три изпълнени дейности за оценка на съответствие на 

инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.  

С оглед на гореизложеното комисията единодушно прие, че участникът отговаря на изискването 

на възложителя, посочено в раздел I, т. В, подт. 4. 1. от документацията за участие.    

http://www.eufunds.bg/
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10. В еЕЕДОП в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, в частта 

образователна и професионална квалификация, участникът е посочил екип за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Ръководител проектантския екип – посочил е ръководител екип, архитект с изискуемия стаж и 

изпълнени проекти. 

Част „Архитектурна“ – посочил е архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Конструктивна“ – посочил е строителен инженер с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Водоснабдяване и канализация“ – посочил е инженер със специалност "Водоснабдяване 

и канализация", с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ – посочил е инженер със 

специалност „Топлотехника“, с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Електротехническа“ – посочил е електроинженер с изискуемия стаж и изпълнени 

проекти. 

Част „Пожарна безопасност/ Пожароизвестяване“ - посочил е инженер със специалност 

"Противопожарна техника и безопасност", с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за безопасност и здраве“ – посочил е машинен инженер, специалност „КММ“ с 

изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Паркоустройство и Благоустройство“ – в района около сградата – посочил е ландшафтен 

архитект с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Геодезия“ - посочил е инженер със специалност „Геодезия, фотограметрия и 

картография”, с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „Енергийна ефективност“ и доклад за оценка на енергийната ефективност - посочил е 

инженер със  специалност "Топлотехника",  с изискуемия стаж и изпълнени проекти. 

Част „План за управление на строителните отпадъци“ – посочил е инженер с необходимата 

квалификация.  

Комисията констатира, че всяко от посочените лица отговаря на поставените от възложителя 

минимални изисквания за професионална квалификация и опит, поради което участникът 

отговаря на поставения в Част III, раздел I, т. В, подт. 4.2. от документацията за участие 

критерии за подбор. 

11. В еЕЕДОП в част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление участникът е декларирал Сертификат за внедрена система за 

управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015, с адрес: 

https://www.certipedia.com/search/matching_system_certificates? 

utf8=%E2%9C%93&locale=en&q=%D1%81%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BD 

%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82&country=bulgaria 

TRBA 100 1005 

Издаден от Тюф Рейнланд-България“ ЕООД, валиден до 09.11.2020 г. 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно прие, че участникът отговаря на 

изискването на възложителя, посочено в Част III, раздел I, т. Г, подт. 4. - 3 от документацията 

за участие критерии за подбор. 

Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че еЕЕДОП, представен от участника "СС-

КОНСУЛТ" ЕООД, отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя 

заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на обстоятелствата, 

касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, комисията единодушно реши 

да го допусне до следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката.   

http://www.eufunds.bg/
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Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на участниците 

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

Възложителя, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация.  

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата за 

участие. 
 

Изисканите документи следва да се представят в запечатан плик, обозначен с надпис 

„Допълнителни документи“, наименованието на участника и предмета на настоящата 

обществена поръчка, в деловодството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 

адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15 – Ректорат, стаи № 114 и 115. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска 

служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за постъпване на 

документите при Възложителя.  

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол ще се публикува в профила на 

купувача на СУ „Св. Климент Охридски“, като в същия ден ще се изпрати до всички участници 

в процедурата. 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 09.04.2020 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Иван Иванов                   чл. 37 от ЗОП 

Членове: 

1. Николина Вълканова                          чл. 37 от ЗОП 

 

2. инж. Цветелин Захариев                      чл. 37 от ЗОП 

 

3. инж. Христо Дичев                               чл. 37 от ЗОП 

 

4. Митка Иванова                                     чл. 37 от ЗОП 
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