
П Р О Т О К О Л № 1 

по чл.54 от ППЗОП 

 

На 11.07.2018 г. в 12.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сградата на Автогара, гр. Айтос, 
с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00195-2018-0003, открита с 
Решение № ОП-18-12 от 11.06.2018 г. на Кмета на Община Айтос и назначена със 
Заповед № РД-08-434/11.07.2018 г. на Кмета на Община Айтос в състав: 

 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на Община Айтос 
и Членове:  

1. инж. Ралица Тодорова – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

2. Невин Скендер – външен експерт; 
3. инж. Никола Попов – ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

4. Мохамед Акиф Рамадан – гл. специалист, дирекция „ТСУРР“; 

и Резервни членове: 
1. инж. Радоцвета Великова - гл.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

2. Силвия Колева - ст.експерт, дирекция „ТСУРР“; 

 

проведе първо публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата. 
 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и протокола 
с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 6 броя оферти, както следва: 
№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

1. СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД 90-Ф-700 06.07.2018 10:34 

2. ИНТЕРХОЛД ЕООД 90-Ф-714 10.07.2018 11:22 

3. КИДАТ ГРУП ООД 90-Ф-715 10.07.2018 11:24 

4. АНДЕЗИТ ООД 90-Ф-716 10.07.2018 13:21 

5. ЕЛМОН ГРУП ООД 90-Ф-717 10.07.2018 15:28 

6. АДЕЛ – М ЕООД 90-Ф-718 10.07.2018 16:45 

 

След  обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха 
декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповести тяхното съдържание, както следва: 
 

1. Участникът СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 



опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Участникът КИДАТ ГРУП ООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

4. Участникът АНДЕЗИТ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

5. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

6. Участникът АДЕЛ – М ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 
опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 

 

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри публичното 

заседанието.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание,  като разгледа документите  по 

чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 

 

I. Участник СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 
хартиен и електронен носител; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. Представеният ЕЕДОП е подписан само от Иван Колев. Съгласно представената 
декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, собственик е и Диана Колева Колева. Съгласно 

справка от Търговския регистър Диана Колева е съдружник в дружеството. Съгласно 

чл. 41 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 се 
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. Когато е 
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията на чл.54, ал.1, т. 
1,2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 

от лицата. 
2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът 
е декларирал изпълнението на три обекта – жилищни сгради. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, Участникът, самостоятелно или 

съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на 
офертата, поне едно изпълнение на строителство с обем, идентичен или сходен с този 

на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на строителство” с предмет и 

обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. 

Декларираните от участника обекти не съответстват на минималните изисквания на 
възложителя.  

3. В част IV, раздел  Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, участникът е посочил, че притежава ISO 9001:2015 с номер 

14738 С и ISO 14001:2015 с номер 14738, без да е посочил издател, посочил уеб адрес , 
орган или служба издаващ документите, срок на валидност. Във връзка с това и на 
основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с 
цел законосъобразното провеждане на процедурата; 

II. Участникът ИНТЕРХОЛД ЕООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 
електронен носител, подписан с електронен подпис; 

3.  Удостоверения за добро изпълнение – 2 бр.  



4. заверено копие на Удостоверение  от ЦПРС за първа група, строежи от първа до 

пета категория и пета група; 
5. заверено копие на сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; 

6. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици  

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

8.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

9. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Валентин 

Грозев, предложен за позиция координатор по безопасност и здраве не е посочен 

професионален опит. Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от 
документацията, лицето следва да има професионален опит като експерт „БЗС“ на 

поне един обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Възложителят е 
дал изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, идентичен или 

сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или 

изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м.  

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, участникът е 
представил електронно подписан еЕЕДОП на електронен носител. Възложителят не е 
изисквал представянето на електронен ЕЕДОП, тъй като процедурата се провежда по 

националното законодателство чрез публично състезание и участникът е следвало да 
попълни образец 2 към документацията и да го представи на хартиен носител. 

Комисията счита, че е представена цялата информация и документи, доказващи 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, с изключение на горната констатация. 

 

III. Участникът КИДАТ ГРУП ООД е представил следните документи: 

1. Опис на документите, съдържащи в офертата; 
2. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника; 
3. Удостоверение от ЦПРС за първа група, строежи от трета до пета категория; 

4. Застраховка „Професионална отговорност в строителството“; 

5. Сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2008; 

6. Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр.; 

7. Документи за доказване на професионалната квалификация и опит на екипа; 
8. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици  

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

10.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 



11. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът 
е декларирал изпълнението на три обекта, както следва: 

1. Комплексен проект за магазини за промишлени стоки, гр. В.Търново – с РЗП 

222 кв.м., 4 категория. Обекта не отговаря на минималните изисквания на възложителя 

и по отношение на квадратура и по отношение на категория; 

2. Рехабилитация и подновяване на железопътна отсечка „Церковски-Бургас“ – 

гара Церковски, РЗП 158 кв.м., 1 категория. Обекта не отговаря на минималните 
изисквания на възложителя, по отношение на РЗП; 

3. Складова сграда, с. Шемшево, общ. В.Търново – РЗП:2 000 кв.м., не е посочена 
категорията. Обекта не отговаря на минималните изисквания на възложителя, сградата 
е промишлена, а не обществена. 

Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, 
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 

години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство с 
обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Под 

„изпълнение на строителство” с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на 
поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на 

обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. Декларираните от участника обекти не 
съответстват на минималните изисквания на възложителя. 

2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Йордан 

Йорданов предложен за позиция технически ръководител, за професионален опит е 
посочен обект, които не съответства на минималните изисквания на възложителя. 
Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, 
лицето следва да има професионален опит като технически ръководител на поне един 

обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на предмета на поръчката. 
Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, 

идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или 

реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м.  

3. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Ренета 
Кочева, предложена за позиция координатор по безопасност и здраве, за 
професионален опит е посочен обект, които не съответства на минималните 
изисквания на възложителя. Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) 

Технически и професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от 
документацията, лицето следва да има професионален опит като технически 

ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на 
предмета на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект 
с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен 

ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 

400 кв.м.  



4. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Кирил 

Иванов, предложен за позиция координатор по качество, за професионален опит е 
посочен обект, който не съответства на минималните изисквания на възложителя. 
Посочено е, че лицето притежава Удостоверение 079/26.04.2016 г. за за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност, като същото е приложено към документите. 
Удостоверението е с изтекъл срок на валидност. Съгласно предварително обявените в 

раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от обявлението и 

Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да притежава Удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит като 

експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, 

с тези на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с 
предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен 

ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 

400 кв.м.  

 

IV. Участникът АНДЕЗИТ ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 
хартиен и електронен носител; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
 

1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът е 
декларирал изпълнението на два обекта, както следва: 

1. Нова сграда на пожарна служба на Летище Бургас – завършване на 
строителството. За обекта не е посочена РЗП;  

2. Строителство на нов служебен КПП за Летище Бургас, РЗП 202,72 кв.м., Обекта 
не отговаря на минималните изисквания на възложителя, по отношение на РЗП; 

Съгласно предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и 

професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.1. от документацията, 
Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 

години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство с 
обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Под 

„изпълнение на строителство” с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на 
поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на 



обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. Декларираните от участника обекти не 
съответстват на минималните изисквания на възложителя. 

2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. Йордан 

Йорданов, предложен за позиция технически ръководител, инж. Димитър Орешков, 

предложен на позиция контрол по качество и инж. Кръстина Петрова, предложена за 
експерт БЗС, са посочени единствено имена и образование. Съгласно предварително 

обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от 
обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията Технически ръководител – които 

следва да имат образователно – квалификационна степен „магистър“ или 

„бакалавър“ професионална квалификация строителен инженер, специалност 

„ПГС/ССС“  или „строителен техник” с 4 годишен курс на обучение, с професионален 

опит като технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен 

или сходен, с този на предмета на поръчката; Контрол по качеството - да 

притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с 

професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с 

обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката;  Експерт по безопасност и здраве 
в строителството - Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и 

здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд или еквивалентно,с професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един 

обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Възложителят е дал 

изрично определение под „поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с 
тези на поръчката да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или 

изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 400 кв.м. От така представената 
информацията, комисията не може да направи извод, дали предложения екип отговаря 

на минималните изисквания на възложителя. 

 

V. Участникът ЕЛМОН ГРУП ООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;  
3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

5.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

6. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

както следва: 
1. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.1а) – участникът 
е декларирал обектите: 1. Ремонт на Читалище, с. Мененкево, община Белово с РЗП 

890 м2 и 2. Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа 
гимназия Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Участникът не е посочил 



възложител/получател, период на изпълнение и стойност на декларираните обекти. На 
основание чл.104, ал. 5 от ЗОП,   Комисията извърши проверка в РОП на АОП и 

установи, че за първия обект липсва обществено достъпна информация, а за втория 
обект община Плевен е възложила изпълнението на обект Проектиране, упражняване 
на авторски надзор, извършване на ремонт (СМР и ЕСМ) по проект „Основен ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен" 

(Инженеринг) (00226-2017-0003) на АРТСТРОЙ ООД с ЕИК 120564924. Във връзка с 
това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, както и изпълняваните от него дейности/работи с цел законосъобразното 

провеждане на процедурата; 
2. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. 

Живко Жеков, предложен за позиция технически ръководител, за професионален опит 
са посочени два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен дом-гр. Рудозем“ по проект 170 

и Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа гимназия 
Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Съгласно предварително обявените в раздел 

Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от обявлението и Раздел 4, 

т. 25.2. от документацията, лицето следва да има професионален опит като 

технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, 

с този на предмета на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под 

„поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се 

разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради 

с РЗП минимум 400 кв.м. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, 

комисията изисква от участника да представи всички или част от документите, чрез 
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с цел законосъобразното 

провеждане на процедурата; 
3. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за Христо 

Василев, предложен за позиция координатор по безопасност и здраве, е посочено 

единствено, че притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“, 

без да е посочил каквито и да било данни за него – номер, издател, срок на валидност и 

т.н.. За професионален опит са посочени два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен 

дом-гр. Рудозем“ по проект 170 и Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ 

на Икономическа гимназия Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Съгласно 

предварително обявените в раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности  от обявлението и Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да 
има професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един обект с обем, идентичен 

или сходен, с тези на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне 

един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се 

разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради 

с РЗП минимум 400 кв.м. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, 

комисията изисква от участника да представи всички или част от документите, чрез 
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с цел законосъобразното 

провеждане на процедурата; 

4. В част IV, раздел В Технически и професионални способности, т.2) за инж. 

Мартина Алеков, предложена за позиция координатор по качество, за професионален 

опит са посочени два обекта: Повишаване на ЕЕ в Културен дом-гр. Рудозем“ по 

проект 170 и Инженеринг – основен ремонт и въвеждане на МЕЕ на Икономическа 



гимназия Интелект, гр. Плевен с РЗП 3 200 м2. Съгласно предварително обявените в 

раздел Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности  от обявлението и 

Раздел 4, т. 25.2. от документацията, лицето следва да има професионален опит като 

експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с обем, идентичен или сходен, 

с тези на поръчката. Възложителят е дал изрично определение под „поне един обект с 

предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира основен 

ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обществени сгради с РЗП минимум 

400 кв.м. Във връзка с това и на основание чл.67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от 
участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в ЕЕДОП с цел законосъобразното провеждане на 
процедурата; 

5. В част IV, раздел  Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, участникът е посочил, че притежава ISO 9001:2015 с номер 

019/2018 и ISO 14001:2015 с номер 020/2018, като е посочил уеб адрес 
https://tcert.cz/index.php/en. Комисията извърши проверка на посочения от участника 
уеб адрес, но не откри информация за декларираните сертификати. Във връзка с това и 

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

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с 
цел законосъобразното провеждане на процедурата; 

6. Представеният ЕЕДОП е подписан само от Стефан Генков. Съгласно 

представената декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, собственик е и Малина Любенова 
Генкова. Съгласно справка от Търговския регистър Малина Генкова е и управител на 
дружеството. Съгласно чл. 41 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 

същи ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията на чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 

VI. Участникът АДЕЛ – М ЕООД е представил следните документи: 

1. Опис на представените документи 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – на 
електронен носител;  

3. заверено копие на Удостоверение  от ЦПРС за първа група, строежи от трета до 

пета категория и пета група; 
4. заверено копие на сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; 

5. Референции – 4 бр.  

6.  Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на Тихомир Трифонов, 

7.  Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на инж. Марияна Иванова, 
8. Референция от Управителя на АДЕЛ М в полза на инж. Милко Петров 

(автореференция) 

9. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици  



10. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари 

11.  Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

12. Техническо предложение съдържащо Работна програма и Линеен календарен 

график 

 

При разглеждането на представените документи Комисията установи, участникът е 
представил електронно подписан еЕЕДОП. Възложителят не е създавал електронна 
форма на ЕЕДОП, тъй като процедурата се провежда по националното законодателство 

чрез публично състезание и участникът е следвало да попълни образец 2 към 

документацията. Комисията счита, че е представена цялата информация и документи, 

доказващи съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. 

 

 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за 
участие. 
 

Този протокол е съставен  на 26.07.2018 г.  
 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протокола да се изпрати на всички участници в 

деня на публикуването му в профила на купувача. 
 

 

Председател: Мариана Димова  ______/П/_______ 

и Членове:  

инж. Ралица Тодорова  _______/П/_______ 

Невин Скендер   _______/П/______ 

инж. Никола Попов   ______/П/_______ 

Мохамед Акиф Рамадан  ______/П/_______ 

 

 

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


