
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 1 от 15          
Регистрационен № А-191-QMS15 

УТВЪРДИЛ: 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 1 

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 – 60 

от Правилника  за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените 

оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал.2, т.1 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: „Обновяване и основен ремонт на 

електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 

ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1,  район 

"Оборище" – гр. София“ 

На 02.05.2018 г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия,  назначена със Заповед РОБ18- РД09-73/02.05.2018 г. на кмета на СО-район 

„Оборище” в състав: 

1. Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на 

район „Оборище“ – СО 

I. Членове:  

2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО; 

3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки; 

4. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО; 

II. Резервeн член:  

5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – 

СО; 

проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) за отваряне на получените оферти за участие в 

процедурата. 

На 02.04.2018 г. на Профила на купувача са публикувани Решение за откриване на 

процедура № РОБ18-ВК08-864/9/ от 02.04.2018 г., под ID 840428 на Портала на обществени 

поръчки на Агенцията по обществени поръчки  и Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-864/10/ 

от 02.04.2018 г., под ID 840431 на Портала на обществени поръчки на Агенцията по 

обществени поръчки. 

На заседанието на комисията присъства Петър Йорданов Димитров – упълномощен 

представител на  участника ЕТ „Металик – Иван Михайлов“. 
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От деловодството на район „Оборище“ бяха предадени на председателя на комисията 

по списък постъпилите оферти за участие в процедурата, като за приемането и предаването 

на офертите е съставен протокол по  реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти за участие в процедурата са  постъпили 5 (пет) 

броя оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:  

1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[20] от 30.04.2018 г. – „Бг ленд ко“ ООД– получена 

в 11:14 ч.  

2. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[21] от 30.04.2018 г. – „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД– 

получена в 13:33 ч.  

3. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[22] от 30.04.2018 г. – „Стройкомерс“ ЕООД– 

получена в 14:33 ч.  

4. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[23] от 30.04.2018 г. – „Камо билд груп“ ООД– 

получена в 14:57 ч. 

5. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[24] от 30.04.2018 г. – ЕТ „Металик – Иван 

Михайлов“– получена в 16:04 ч.  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация съгласно 

изискванията на чл.103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. 

Представителят на ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ подписа техническото предложение и 

ценовото предложени на участника „Бг ленд ко“ ООД.  

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на изискванията на чл. 54, ал.3 от 

ППЗОП. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение на участниците. Иван Михайлов отказа да подпише 

техническото предложение и плик 2 на другите участници. 

След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на чл.54, 

ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание.  

ІІ. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците в 

процедурата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя.   
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Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския 

регистър, по ЕИК на участниците.  

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята 

работата, като разгледа 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: 

Оферта № 1, подадена от „Бг ленд ко“ ООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 1а): 

-  комисията не приема декларирания обект като идентичен или сходен с предмета и 

обема на обществената поръчка, тъй като е с площ по-малка от изискванията от Възложителя, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1. от утвърдената документация 

и посоченият от участника възложител по изпълнения договор не е възложител по смисъла 

на чл. 5 от ЗОП. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 2:  

- по отношение на Ръководител на екипа декларираният професионален опит в 

упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 2:  

- по отношение на Технически ръководител комисията не приема декларирания опит 

като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с 

предмета на поръчката, тъй като декларираният обект не е със сходен предмет и обем на 

обществената поръчка, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 
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от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 2:  

- по отношение на Специалист електроинженер декларираният професионален опит 

в упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 2:  

-  по отношение на Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

комисията не приема декларирания опит като координатор по здравословни и безопасни 

условия при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, тъй 

като декларираният обект не е със сходен предмет и обем на обществената поръчка, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № 

РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор 2:  

- по отношение на Координатор по контрол на качеството комисията не приема 

декларирания опит като координатор по контрол на качеството при изпълнението на 

минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, тъй като декларираният обект не е 

със сходен предмет и обем на обществената поръчка, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 

02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Бг ленд ко“ ООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 2, подадена от „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 
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По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка 6:  

- по отношение на Ръководител на екипа декларираният професионален опит в 

упражняване на професионалната квалификация/специалност не отговаря на изискванията 

на Възложителя, а именно 7 години в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 3, подадена от „Стройкомерс“ ЕООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 6 от 15          
Регистрационен № А-191-QMS15 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е 

попълнена. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, критерии за подбор „За поръчки за строителство: извършени строителни 

дейности от конкретния вид“  

- извършените дейности по декларирания сходен обект не са описани, поради което 

не се установява отговаря ли на заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 

от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1. от 

утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“:  

- не е уточнена ролята в екипа на Александра Волева, с оглед на което липсва 

възможност да се прецени отговаря ли лицето на заложените от възложителя критерии в 

раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в 

раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“:  

- по отношение на Технически ръководител от декларирания професионален опит 

комисията не може да установи изпълнението на изискването за технически ръководител при 

изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно 

изискванията от Възложителя, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд:  

- от декларирания професионален опит комисията не може да установи изпълнението 

на изискването за координатор по здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно 

изискванията от Възложителя, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Координатор по контрол на 

качеството:  

- от декларирания професионален опит комисията не може да установи изпълнението 

на изискването за координатор по контрол на качеството при изпълнението на минимум 1 

/един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно изискванията от Възложителя, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът  „Стройкомерс“ ЕООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 4, подадена от „Камо билд груп“ ООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП): 

В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен коректно. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е 

попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел 

полетата „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 

членка на ЕС?“ не са попълнени. 
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В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Ръководител на екипа:  

-декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно 7 години 

в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-

864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Технически ръководител:  

- липсва деклариран опит като технически ръководител при изпълнението на 

минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-

864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Специалист 

електроинженер:  

-липсва деклариран опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд:  
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- липсва точно позоваване на документа, а именно не са посочени номер, дата на 

удостоверението за изпълнение на този вид дейност и деклариран опит като координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, 

сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на Координатор по контрол на 

качеството труд:  

- липсва точно позоваване на документа, а именно не са посочени номер, дата на 

удостоверението за изпълнение на този вид дейност и деклариран опит като опит като 

координатор по контрол на качеството труд при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, 

сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, 

точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“ по отношение на екип, състоящ се от не по-

малко от 5 /пет/ технически лица:  

- липсват декларирани удостоверения за работа по електрически инсталации с 

напрежение до 1000 V, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 

от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Камо билд груп“ ООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

Оферта № 5, подадена от ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника: 
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В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен коректно. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е 

попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел 

полетата „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 

членка на ЕС?“ не са попълнени. 

В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършат строителството“:  

- не са декларирани ръководен екип и технически лица, които ще участват в 

изпълнението на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 

1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. 

от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, критерии за подбор „За поръчки за строителство: извършени строителни 

дейности от конкретния вид“: липсват доказателства в декларирания като идентичен или 

сходен с предмета и обема на обществената поръчка обект да е изпълнена дейност, 

включваща при изпълнението си задължително изграждане и/или реконструкция на силова 

и осветителна електрическа инсталация, съгласно заложените от възложителя критерии в 

раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в 

точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални 

способности”, критерии за подбор „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на 

качеството“:  

- липсват доказателства участникът да разполага със собствено или наето скеле с обща 

площ от минимум 2 800 кв. м, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.3. 

от утвърдената документация. 
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В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“:  

- липсват декларирани ISO сертификати, съгласно заложените от възложителя 

критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 

02.04.2018 г. и в точка 6.4.4. от утвърдената документация. 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) от подизпълнителя „Пи Ес Пи“ ЕООД: 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ датата на раждане на управителя е попълнена 

неправилно. 

В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 
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достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е 

попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел 

полетата „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 

членка на ЕС?“ не са попълнени. 

В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ 

не е попълнена. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ може 

да представи на комисията нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 

 

*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 от 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 ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и 
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факти и обстоятелства, които са постъпили след крайния срок за получаване на 

офертите за участие. 

Документите следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата на 

получаване настоящия протокол, в рамките на работното време на деловодството на СО – 

район „Оборище“ -  до 17:00 часа.  

Документите се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/които се подават 

документите.  

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол ще се публикува в профила 

на купувача на  район „Оборище“ – СО, като в същия ден ще се изпрати до всички участници 

в процедурата. 

Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 18.05.2018 г. в два 

оригинални екземпляра. 

След извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 

този етап от процедурата и подписа протокола. 

  

Председател:  

1. Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО 

Членове:  

2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО 

 

3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки 

 

4. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО 

 

5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО 

 

6.  
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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