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ПРОТОКОЛ 

№ 1 
 
За дейността на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, получени за участие в открита процедура с предмет: „Текущ ремонт в лабораторен 
комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. 
„Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01, назначена със Заповед № 
17/23.11.2018 г. на Директора на Агробиоинститут,  на основание чл.103, ал.1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществени поръчки (ППЗОП) 

 Днес  23.11.2018 г. в 11.00 часа в сградата на Агробиоинститут към Селскостопанска 
академия, гр. София, бул. „Драган Цанков“№8 , на основание чл. 103 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), се състоя публично заседание на назначената със Заповед № 17/23.119.2018 г. на 
Директора на Агробиоинститут комисия за подбор, разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти в процедурата с горепосочения предмет, открита с Решение № 
200/16.10.2018г. на Директора на Агробиоинститут. 

 
Комисията заседава в следния състав: 
1. доц. д-р Красимир Емилов Русанов – председател на комисията 
2. Надежда Методиева Ангелова  – член, външен експерт  
3. Веселина Илиева Къркъмова  – член, външен експерт 
4. Илияна Боянова Гелкова – член 
5. инж.Йордан Веселинов Димов – член, външен експерт 
 
Комисията започна своята работа в 11.00 часа. На публичното заседание се явиха 

представители на следните участници в процедурата: 
- г-н Стефан Маринов – представляващ участника „Коломан Инвест” ЕООД, 
- г-н Васил Атанасов– представляващ участника „Парсек Груп” ЕООД.  
  Посочените лица се легитимираха като представиха документ за самоличност и 

пълномощно и удостовериха присъствието си с подпис върху списъка с присъстващите лица. 
Председателят на комисията получи постъпилите в срока до 16,00 часа на 22.11.2018г. 4 

(четири) броя оферти, удостоверено чрез приемо – предавателен протокол по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП за предаване на получените оферти и Регистър на получените оферти за участие в 
откритата процедура от 22.11.2018г.  

След като се информираха за участниците в процедурата, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Съгласно Регистъра на получените оферти за участие в откритата процедура до 16:00 ч. на 
22.11.2018 г. (крайният срок за получаване на документи за участие в обществената поръчка), са 
получени 4 (четири) оферти от следните участници: „Парсек Груп” ЕООД; „Коломан 
инвест” ЕООД; „Данаила Билд” ЕООД и  „Пикси строй” ООД. 

Комисията констатира, че опаковките с офертите на участниците са оформени и 
представени съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие в 
процедурата и на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към тяхното отваряне по реда на 
постъпването им, както следва: 
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1. „Парсек Груп” ЕООД, постъпила на 22.11.2018 год., в 14:27 часа с вх.№ 
1/22.11.2018г.; 

2. „Коломан инвест” ЕООД, постъпила на 22.11.2018 год., в 15:07 часа, с вх.№ 2/ 
22.11.2018г. 

3. „Данаила Билд” ЕООД – постъпила на 22.11.2018 год., в 15:27 часа, с вх.№ 
3/22.11.2018г.; 

4. „Пикси строй” ООД – постъпила на 22.11.2018 год., в 15:55 часа, с вх.№ 
4/22.11.2018г.;   

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни 
опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на постъпилите 4 броя оферти.  

Присъстващият представител на участника „Коломан Инвест” ЕООД даде съгласие и 
подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на двама 
от участниците -  „Парсек Груп” ЕООД и на „Данаила Билд” ЕООД.  

Присъстващият представител на участника „Парсек Груп” ЕООД даде съгласие и подписа 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на двама от 
участниците „Коломан Инвест” ЕООД и „Пикси строй” ООД.  

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

 
 На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и констатира следното: 

 
I.Участникът „Парсек Груп” ЕООД е представил: електронен диск с Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и документи, 
съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
Комисията констатира следните обстоятелства:  
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не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото 
право; не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси; не е извършвал действия 
за подаване на неверни данни, за укриване на информация, непредставяне на придружаващи 
документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата и т.н.. 

В Раздел Г е декларирал липса на специфични основания за отстраняване съгласно 
изискванията на националното законодателство. 

В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 
Раздел А - „Годност": 
1. Вписване в съответните професионални регистри. Комисията извърши проверка в 

Централния професионален регистър на строителя и установи, че участникът е вписан като и 
притежава валидни удостоверения: 

Удостоверение № I-TV011135 Първа група, строежи по чл.137,ал.1,т.1, буква „М”; т.4, 
Буква „Е” и т.5, буква „Е”; Удостоверение №I-TV017951 Първа група, строежи от първа до пета 
категория; Удостоверение № II –TV005262 Втора група, строежи от първа до четвърта 
категория; Удостоверение №III-TV006073 Трета група, строежи от трета категория; 
Удостоверение №IV-TV008669 Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория. 

Във връзка с направената проверка Комисията приема за изпълнени изискванията по 
отношение поставения критерий за подбор. 

Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние"- Участникът е декларирал наличие на  
застрахователна полица за риска „Професионална отговорност в строителството”. Комисията 
извърши проверка в Регистъра на ЗАД „ОЗК - Застраховане”АД и се увери в достоверността на 
декларираното. 

Във връзка с направената проверка Комисията приема за изпълнени изискванията по 
отношение поставения критерий за подбор. 

Раздел В: „Технически и професионални способности".  
1. Участникът е посочил изпълнени дейности, както следва: 
Строителни работи:  
Обект: ”Проектиране , авторски надзор и изпълнение на „Промяна предназначението и 

преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект 
„Подобряване на структурите у методите на сътрудничество за ефективно прилагане на 
шенгенското законодателство”. -Възложител е Министерство на вътрешните работи - 
Изпълнена стойност по договора - 239530,35 лв. без ДДС. - Срокът за изпълнение по 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 
представлява от управителя Бончо Димов Бонев. Представеният еЕЕДОП е подписан с валиден 
електронен подпис на управителя на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 
Раздел А - правно-организационната форма на дружеството и за представителната власт 

на лицето посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери 
за достоверността на декларираните обстоятелства. 

Законен представител на дружеството е Бончо Димов Бонев. 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не възнамерява 

да възлага изпълнението на подизпълнители. 
В Част III - Участникът е декларирал: 
няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 
е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално 

осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за 
надеждност.  
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договора10.03.2017 г. до 28.04.2017г. -Обектът е административна сграда с обществено 
предназначение с РЗП – 6140 кв. Извършване на СМР на изготвените по горе проекти. 

Комисията извърши проверка в ЦПРС и констатира наличие на информация 
относно изпълнена поне една дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата 
поръчка, поради което приема за изпълнено изискването по отношение на поставения 
критерий за подбор. 

2.Участникът е декларирал, че: 
Разполага и ще използва 8-ем ключови експерти отговарящи на изискуемите изисквания 

относно образователна квалификация и професионален опит. 
Комисията анализира представената информация и данни и констатира, че за две 

от експертните позиции – ключов експерт „Архитектура” и ключов експерт ОВК – не  
получи достатъчна увереност, че съответните експерти отговарят на изискването за  
професионалени опит, изискуем от Възложителя.  

Въз основа на този извод, участникът  следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление  
Относно стандарт за осигуряване на качеството, или еквивалент: 
Комисията извърши проверка в електронната страница на GlobalGROUP of Companies 

Limited и установи наличие на Сертификат № 94Q19484 с дата на издаване: 19.06.2018г. и дата 
на валидност: 11.06.2021г. за ISO 9001:2015 Система за управление на качеството 
„Проектиране, инженеринг, изпълнение на строително монтажни дейности, консервационно-
реставрационни работи, високо и промишлено строителство, инфраструктурно и транспортно 
строителство, изпълнение на енергийни обекти, изработка на дограма, метални конструкции и 
изделия от метал и панели тип”Сандвич”. 

Относно стандарти или системи за екологично управление.  
Комисията извърши проверка в в електронната страница на GlobalGROUP of Companies 

Limited и установи наличие на Сертификат № 82E19484 с дата на издаване: 23.06.2018г.  и дата 
на валидност: 10.06.2021г.  за ISO 14001:2015- Система за управление на околна среда 
„Проектиране, инженеринг, изпълнение на строително монтажни дейности, консервационно-
реставрационни работи, високо и промишлено строителство, инфраструктурно и транспортно 
строителство, изпълнение на енергийни обекти, изработка на дограма, метални конструкции и 
изделия от метал и панели тип ”Сандвич”. 

Във връзка с направената проверка Комисията приема за изпълнени изискванията по 
отношение поставения критерий за подбор. 

 
II. Участникът „Коломан инвест” ЕООД е представил: електронен диск с Единен 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и 
документи, съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

1.При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
Комисията констатира следните обстоятелства:  
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не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото 
право; не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси; не е извършвал действия 
за подаване на неверни данни укриване на информация, непредставяне на придружаващи 
документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата, 

за липса на специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на 
националното законодателство. 

2.В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 
Раздел А - „Годност": 
Вписване в съответните професионални регистри. Комисията извърши проверка в Камара 

на строителите в България - Централния професионален регистър на строителя и установи, че 
участникът е вписан като и притежава валидни удостоверения: 

Удостоверение № I - TV 015832, съгл. протокол № 0903/14.04.2016 г. 
Въз основа на резултатите от извършената проверка Комисията приема за 

изпълнени изискванията по отношение поставения критерий за подбор. 
Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние"- изискване относно наличие на 

Застраховка „Професионална отговорност в строителството”. 
Комисията установи, че участникът не е посочил данни за наличие на застрахователна 

полица относно риск „Професионална отговорност в строителството”. 
Въз основа на резултатите от извършената проверка Комисията установи, че следва 

да се изиска от участника да представи доказателства за валидна застраховка относно 
риск „Професионална отговорност в строителството”.  

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 
 

3. Раздел В: „Технически и професионални способности" 
3.1. Участникът е посочил изпълнени дейности, както следва: 
Строителни работи: СМР на обект: ”ПСОВ-гр.Враца”, СМР на обект: ”Склад за 

строителни материали”, СМР на обект: ”Два броя навес-хале за съхранение на селскостопанска 
техника”. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 
представлява от управителя Атанас Рашков Ценов. Едноличен собственик на капитала е 
„Коломон строй” ЕООД, чийто управител е Атанас Рашков Ценов. Представеният е ЕЕДОП е 
подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 
правно-организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицето 

посочено в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 
достоверността на декларираните обстоятелства. 

Законен представител на дружеството Атанас Рашков Ценов. 
- Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не 

възнамерява да възлага изпълнението на подизпълнители. 
В Част III - Участникът е декларирал, че: 
няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 
е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално 

осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за 
надеждност. 
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След направена справка в ЦПРС, относно изискването за извършена поне една идентична 
или сходна дейност с тази на поръчката през последните 3 години, комисията не може по 
безспорен начин да установи изпълнение на  изискванията по отношение поставения 
критерий за подбор „опит за изпълнение на поръчката", поради което участникът следва 
да представи доказателство за покриване на критерия „опит за изпълнение на 
поръчката". 

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

 
3.2. Участникът е декларирал, че: 
Разполага и ще използва 8-ем ключови експерти отговарящи на изискуемите изисквания 

относно образователна квалификация и професионален опит. 
Комисията констатира, че участникът не е описал  и не е дал данни относно получена 

образователна степен (диплома за завършено образование) и описание на професионалния опит 
по съответната специалност за всеки от 8 –те ключови експерти, в т.ч. не е описал, че ключов 
експерт „Технически ръководител на обекта” е бил ръководител на минимум 5 обекта. 
Участникът следва да представи доказателство за покриване на критерия образователна 
квалификация и професионален опит на 8те ключови експерти.  

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

 
3.3. Относно изискването за наличие на „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление” комисията направи следните констатации.  
Поради невъзможност за установяване наличие на декларираните сертификати в 

електронната страница на „Сертификация и инспекция”, България, бе направено запитване до 
сертификационния орган, който в електронно писмо даде следната информация: 

 „Към 30.11.2018 г. „Коломан инвест” ЕООД с ЕИК 202074229 има актуални 
сертификати, както следва: 

ISO 9001:2015 с № СИБ 109160018, изд. на 23.04.2018 г., валид. до 28.04.2019 г. и 
ISO 14001:2015 с № СИБ 114160018, изд. на 23.04.2018 г., валид. до 28.04.2019 г.  
Въз основа на резултатите от извършената проверка Комисията приема за 

изпълнени изискванията по отношение поставения критерий за подбор. 
 

III. Участникът „Данаила Билд” ЕООД е представил: електронен диск с Единен 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството и 
документи, съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на Единен документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
Комисията констатира следните обстоятелства:  
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не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото 
право; не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси; не е извършвал действия 
за подаване на неверни данни, за укриване на информация, непредставяне на придружаващи 
документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата. 

липса на специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното 
законодателство. 

2.В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 
Раздел А - „Годност": 
Вписване в съответните професионални регистри.  
Комисията извърши проверка в Камара на строителите в България - Централния 

професионален регистър на строителя и установи, че участникът е вписан и притежава валидни 
удостоверения: 

Удостоверение за вписване: № TV-014864 - първа група, трета до пета категория, 
валидност на сертификата - 30.09.2019 г. № TV-10446 - пета група строежи, отделни видове 
СМР, валидност на сертификата - 30.09.2019 г. 

 Въз основа на извършените проверки Комисията приема за изпълнени изискванията 
по отношение поставения критерий за подбор. 

Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние"- участникът е посочил годишен 
финансов оборот в размер на 3 459 352.33 лв., което обаче не се изисква като критерий за 
подбор от възложителя.  

Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние" - декларирана е Застрахователната 
сума по застрахователна полица за риска Професионална отговорност в строителството”  в 
размер на 200 000 лв.; застрахователна полица № 18159Р10005; срок на валидност на 
застраховката – 25.07.2019 г., издадел „Уника” АД, за дейност строителство, като участникът е 
заявил, че същата не е валидна в електронен вариант.  

Комисията направи опит да извърши проверка в сайта на  „Уника” АД и се увери в 
невъзможността да получи информация относно наличието и  достоверността на декларираното 
от участника. 

Участникът следва да представи доказателства за декларираното, но невъзможно за 
проверка от комисията обстоятелство.  

1.Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 
представлява от управителя Данаила Лазарова Тодорова. Представеният е ЕЕДОП е подписан с 
валиден електронен подпис на управителя на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 
организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицето посочено 

в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за достоверността на 
декларираните обстоятелства. 

Законен представител на дружеството  Данаила Лазарова Тодорова   
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не възнамерява 

да възлага изпълнението на подизпълнители. 
В Част III - Участникът е декларирал, че: 
няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 
е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално 

осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за 
надеждност. 
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Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

 
Раздел В: „Технически и професионални способности" 
1. Участникът е посочил изпълнени дейности, както следва: 
Строителни работи: „Текущи и аварийни строителноремонтни работи в сградния фонд на 

„СБАЛХЗ“ ЕАД“; „Ремонтни работи на втори и трети етажи от сграда - частна държавна 
собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. "Георги Бенковски" № 6“; „Авариен ремонт 
на навес в почивна база на НСИ в к . к. Боровец”; „Ремонтни работи на сграда кантон „ Рилски 
манастир” м. „Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил”; 
“Изпълнение на СМР - Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната 
ефективност на офис сградата на „ЛАТ -СТРОЙ” ЕООД“ , гр. София”; „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност и изграждане на вътрешна отоплителна инсталация на сграда, 
собственост на фирмата”; „Основен ремонт на покрив - сграда общинска собственост „При 
Войводите”; „1099/Ремонт на три броя гаражни клетки от гараж № 9 във на военно 
формирование 28860-Горна Малина“. 

Комисията направи проверка в ЦПРС и констатира, че са изпълнени изискванията 
по отношение поставения критерий за подбор „опит за изпълнение на поръчката". 

 
2.Участникът е декларирал, че: 
Разполага и ще използва 8-ем ключови експерти отговарящи на изискуемите изисквания 

относно професионалната квалификация и опит. 
Комисията анализира представената информация и констатира, че са изпълнени 

изискванията на възложителя относно образователна квалификация и професионален 
опит на експертния състав, необходим за извършване на поръчката. 

 
Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление  
Относно стандартите за осигуряване на качеството: 
Комисията извърши проверка в TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED и установи 

наличие на Сертификат 14263, издаден от TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED с дата 
на валидност – 09.09.2019 г, и установи наличие на система за управление на качеството ISO 
9001:20015. 

 Относно стандарти или системи за екологично управление: 
Комисията  извърши проверка в TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED относно 

твърдението за наличие на Сертификат относно стандарти или системи за екологично 
управление, но не успя да получи потвърждение за наличие на такъв сертификат. 

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

 
 

IV. Участникът „Пикси строй” ООД е представил: електронен диск с Единен документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от тримата управители на дружеството и 
документи, съставляващи офертата на участника, приложение към настоящия протокол. 

При преглед и проверка на ЕЕДОП Комисията констатира следните обстоятелства: 
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не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото 
право; не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси; не е извършвал действия 
за подаване на неверни данни. укриване на информация, непредставяне на придружаващи 
документи и получаване на поверителна информация във връзка с процедурата. 

В Раздел Г – е декларирал липса на специфични основания за отстраняване съгласно 
изискванията на националното законодателство.  

2.В Част IV, относно критериите за подбор, участникът декларира: 
Раздел А - „Годност": 
Вписване в съответните професионални регистри. Комисията извърши проверка в Камара 

на строителите в България Централния професионален регистър на строителя и установи, че 
участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителите в Република 
България: - Първа група, трета до пета категория, с протокол № 1093 от 25.01. 2018 г.. 

 Комисията приема за изпълнени изискванията по отношение поставения критерий 
за подбор. 

Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние"- декларирана е Застрахователната сума 
по застрахователна полица за риска „Професионална отговорност в строителството” в размер на 
600 000 лв.;  

Комисията констатира, че няма данни за застрахователната полица /номер, дата и 
издател/.  

Участникът следва да представи доказателства за наличието на застраховка 
„Професионална отговорност в строителството”.  

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

Раздел В: „Технически и професионални способности" 
1. Участникът е посочил изпълнени дейности, както следва: 
Строителни работи:  
„Топлинно и хидроизолиране на покрив на ОДЗ №50 - „Зайчето Куики“ , гр. София, район 

„Възраждане“ по договор РВЕ16-ДГ-56-20/01.02.2016 г - Стойност на договора – 119 992,68 лв. 
с ДДС; Столична Община – район „Възраждане“; 2. „Основен ремонт на дървена носеща 
конструкция и топлинна изолация на таван на 67 ОУ – „Васил Друмев“ по договор РВЕ16-ДГ-

1.Комисията извърши проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се 
представлява от управителите ГЕОРГИ БОТЕВ ХРИСТОВ, ПЕТКО ЦВЕТАНОВ и ЛЮБОМИР 
МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ. Представеният еЕЕДОП е подписан с валидни електронни 
подписи на управителите на дружеството. 

В Част II са декларирани обстоятелства относно: 
правно-организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицата, 

посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за 
достоверността на декларираните обстоятелства. 

Законенни представители на дружеството са Управителите: ГЕОРГИ БОТЕВ ХРИСТОВ; 
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ и ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ- заедно и поотделно.   

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и не възнамерява 
да възлага изпълнението на подизпълнители. 

В Част III - Участникът е декларирал: 
няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди; 
е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално 

осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за 
надеждност. 
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56-22/12.07.2016 г., Стойност на работата – 129 983,26 с ДДС; Възложител Столична Община – 
район „Възраждане“;3. „Саниране на фасадни стени на корпус 1 и корпус 2, ОДЗ 120”, гр. 
София ” - Стойност на договора – 106 559,56 лв. с ДДС; Възложител ДВЛ- СИ ООД“. 

 Извършване на СМР на изготвените по горе проекти. 
След извършена проверка в ЦПРС Комисията приема за изпълнено изискването по 

отношение поставения критерий за подбор „опит за изпълнение на поръчката". 
2. Участникът е декларирал, че: 
Разполага и ще използва 7-ем ключови експерти отговарящи на изискуемите изисквания 

относно професионалната квалификация и опит. 
Комисията констатира, че описаните ключови експерти от участника: „ръководител на 

екипа” и „технически ръководител” не са конкретизирани за кой от ключовите експерти се 
отнасят, съгласно изискванията на Възложителя.  

За ключов експерт по част „Електрическа” не са посочени данни за наличие на висше 
образование в областта на електроинженерството или еквивалент.   

За ключов експерт „ВИК” не са описани  данни, относно посочения 30г. професионален 
опит. 

За ключовия експерт „ Технически ръководител на обекта”(съгласно изискването на 
възложителя) не са посочени данни за „ръководител на минимум 5 обекта”.  

С оглед на посочените констатации, участникът следва да представи допълнителни 
доказателства. 

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление  
Относно стандартите за осигуряване на качеството: 
Комисията направи опит за проверка в сайта на RINA Services SpA и не можа да получи 

данни относно наличие на Сертификат издаден от RINA Services SpA, със срок на валидност: 
30.03.2019г. за система за управление на качеството ISO 9001:2008 и  Сертификат издаден от 
RINA Services SpA, със срок на валидност :30.03.2019г. за  система за управление по отношение 
опазване на околната среда ISO14001:2004. 

Във връзка с тази констатация, участникът следва да представи доказателства за наличие 
на цитираните сертификати. 

Въз основа на този извод, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена или допълнена информация относно 
констатираната липс/непълнота/несъответствие на информацията. 

 
I. На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с 

цел законосъобразното провеждане на процедурата, комисията установява: 
 

         1. Участницикът „Персек груп“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването 
на протокола, следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация относно изпълнение на изискването за „Технически 
и професионални спосочности" - за две от експертните позиции – ключов експерт 
„Архитектура” и ключов експерт ОВК, доказващи, че същите отговарят на изискването 
за  професионален опит, изискуем от Възложителя.  

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 
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          2.Участникът „Коломан инвест“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, доказващи изпълнението на:  

2.1. изискването относно „Икономическо и финансово състояние" на участника. 
Участникът следва да представи доказателства за валидна застраховка „Професионална 
отговорност в строителството”. 
2.2. изискването „Технически и професионални способности"на участника – доказателства 

за покриване на критерия „опит за изпълнение на поръчката” - за извършена поне една 
идентична или сходна дейност с тази на поръчката; 

2.3. изискването „Технически и професионални способности"на участника - да представи 
доказателства за образователна квалификация и професионален опит на 8-те ключови експерти.  

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.  

 
 3. Участницикът „Данаила билд“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, доказващи декларираните обстоятелства относно:  

3.1.изпълнение на изискването за „Икономическо и финансово състояние" на участника -  
валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
3.2.наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично 

управление. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 
            
           4. Участникът „Пикси строй” ООД”, в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, доказващи изпълнението на: 

4.1. изискването относно „Икономическо и финансово състояние" на участника - валидна 
застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
4.2. изискването относно „Технически и професионални способности” на участника- за  

покриване на  изисквания относно професионалната квалификация и опит на описаните 
ключови експерти от участника: „ръководител на екипа” и „технически ръководител”, които не 
са конкретизирани за кой от ключовите експерти се отнасят, съгласно изискванията на 
Възложителя; за ключов експерт по част „Електрическа”, за който не са посочени данни за 
наличие на висше образование в областта на електроинженерството или еквивалент; за ключов 
експерт „ВИК”, за който не са описани  данни, относно посочения 30г. професионален опит; за 
ключовия експерт „ Технически ръководител на обекта”(съгласно изискването на възложителя), 
за който не са посочени данни за „ръководител на минимум 5 обекта”.  

4.3 изискването относно валидни „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление на участника - за система за управление на качеството ISO 9001:2008 
или еквивалент и  сертификат за  система за управление на околната среда ISO14001:2004 или 
еквивалент. 
           Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 
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Комисията проведе заседания на 23.11.2018 г., на 29.11.2018 г. и на 30.11.2018 г., изготви 

и подписа настоящия протокол на 30.11.2018 г., в един екземпляр. 
 

 
Председател:       п 

                    (доц. Красимир Русанов) 
 

 

Членове: 1.         п                                                      2.         п 

               (Надежда Ангелова)                 (Веселина Къркъмова)                                            

              

3.       п                                                       4.             п 

    (Илияна Гелкова)                                   (инж.Йордан Димов) 
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