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П Р О Т О К О Л  № 1  

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.7 от 

ППЗОП 

 

На 10.04.2019 г., в изпълнение на Заповед № 218/10.04.2019 г. на Кмета на Община 

Ружинци от 11:00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала, комисия в състав: 

Председател: Евтим Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

Членове:  

1.  адв.Славяна Младенова–Юридически консултант в община Ружинци; 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

2.  Василка Янчева – Главен счетоводител в община Ружинци, 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

3.  инж. Алексей Борисов - Главен инженер в Община Ружинци; 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

4.  Станимир Станев – Главен специалист „ТУБЛ и к-л стр.” в община 

Ружинци 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

 

Започна работа със задача:да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени 

от участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска 

собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“: Обособена 

позиция № 1. „СМР  за  обновяване  фасади  на  сгради- общинска собстевност“; Обособена 

позиция № 2. „СМР на покриви на сгради - общинска собственост“; Обособена позиция № 3. 

„ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 4. „СМР на 

читалищни сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 5.  „ОР на сгради- 

общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“; 

Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 

апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в 

процедурата и средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от председателя 

на комисията. 

Комисията констатира, че в Община Ружинци за участие в процедурата са представени 

11 (единадесет) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра на 

община Ружинци за получени оферти за участие в процедурата. Върху пликовете са отбелязани 

входящият номер, датата и часа на получаването им. 
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Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 

1. Участник № 1 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Слави Шкаров“ № 4, 

Оферта № 1123/ 05.04.2019 г., постъпила в 15,10 ч.  – за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

2. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1148 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 1. 

3. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1149 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 2. 

4. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1150 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 3. 

5. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1151 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 4. 

6. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1152 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 5. 

7. Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин, ул. „Цар Александър Втори“ № 19-21 

с Оферта № 1153 / 09.04.2019 г., постъпила в 08,05 ч. – за обособени позиции № 6. 

8. Участник № 3 - „СТРОЙПРОМ“ ЕООД, гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 93, ет. 1 с 

Оферта № 1157/ 09.04.2019 г., постъпила в 11,25 ч. – за обособени позиции №№ 2, 3 и 4. 

9. Участинк № 4 - ЕТ „Мони -8 Методи Георгиев“, гр. Самоков, ул. „Освобождение“ 

№ 8 с Оферта № 1158/ 09.04.2019 г., постъпила в 13,05 ч. – за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 

5 и 6. 

10. Участник № 5 – „ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД, с.Хърлец, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 14 с Оферта № 1160/ 09.04.2019 г., постъпила в 14,10 ч. – за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

11. Участник № 6 – „БЛАБОРИС” ЕООД, гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев “ № 102-106, 

офис 4 с Оферта № 1176/ 09.04.2019 г., постъпила в 16,20 ч. – за обособени позиции №№ 1, 3, 4, 

5 и 6. 

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, 

членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е 

посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка 

на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в 

разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. 

Участник № 1 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе с Оферта № 1123/ 05.04.2019 г. – 

за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и един 
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запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, без 

да е отбелязано за коя обособена позиция се отнася.  

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1148 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 1. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1149 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 2. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1150 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 3. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1151 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 4. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1152 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 5. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1153 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 6. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен 

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

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. 

Участник № 3 - „СТРОЙПРОМ“ ЕООД, гр. Видин – за обособени позиции №№ 2, 3 и 

4. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ - за обособени 

позиции №№ 2, 3 и 4, който съдържат ценовите предложения по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и са 

с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособени 

позиции №№ 2, 3 и 4 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени 

позиции №№ 2, 3 и 4 на участника. 

Участинк № 4 - ЕТ „Мони -8 Методи Георгиев“, гр. Самоков, ул. „Освобождение“ № 

8, Оферта № 1158/ 09.04.2019 г., постъпила в 13,05 ч. – за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 

6. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ - за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, който съдържат ценовите предложения по чл. 39, ал. 3, т. 2 от 

ППЗОП и са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на участника. 

Участник № 5 – „ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД, с.Хърлец – за обособени позиции №№ 1, 

2, 3, 4, 5 и 6. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ - за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, който съдържаг ценовите предложения по чл. 39, ал. 3, т. 2 от 

ППЗОП и са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени 

позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на участника. 
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Участник № 6 – „БЛАБОРИС” ЕООД, гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев “ № 102-106, 

офис 4, Оферта № 1176/ 09.04.2019 г., постъпила в 16,20 ч. – за обособени позиции №№ 1, 3, 4, 

5 и 6. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ - за обособени 

позиции №№ 1, 3, 4, 5 и 6, който съдържат ценовите предложения по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП 

и са с ненарушена цялост. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособени 

позиции №№ 1, 3, 4, 5 и 6 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени 

позиции №№ 1, 3, 4, 5 и 6 на участника. 

След извършените действия по отваряне, оповестяване и подписване приключи 

публичното заседание на комисията по отваряне на офертите. 

На следващите си закрити заседания, проведени в периода от 10.04.2019г. до 03.06.2019 

г. комисията разгледа документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие 

с предварително поставените от възложителя условия. 

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, 

които отразява за всяка отделна оферта, като не изписва документи, факти и/или 

обстоятелства. които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации 

за определена оферта следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник 

отговаря на изискваниятакъм личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено. 

Комисията обръща внимание на участниците, за които са установени липси, 

пропуски, несъответствия във връзка с изискванията на Възложителя, да се запознаят с 

настоящия Протокол в цялост, с оглед съобразяване с изискваниятаза представяне на 

допълнителни документи/ информация. 

 
В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА БЕ УСТАНОВЕНО СЛЕДНОТО: 

 

Участник № 1 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе  

 При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. Участиска е подал оферта за участие по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, без да 

са представени отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят, тоест следва да са налични 6 броя 

пликове с ценовите предложения по обособените позиции. 

2. В опаковката на офертата е наличен един запечатан непрозрачен плик с ненарушена 
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цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, без да посочи за коя обособена позиция се 

отнася предложението, съдържащо се в плика. 

3. В раздел VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА от Документацията за участие е посочено 

„Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката 

се представят за всяка една от позициите поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, 

т. 1 (Техническа оферта) и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят“, също в точка 6.4. ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ от същия раздел е посочено „ЗАБЕЛЕЖКА: КОГАТО УЧАСТНИК 

ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, В ОПАКОВКАТА СЕ 

ПРЕДСТАВЯТ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ПОЗИЦИИТЕ ОТДЕЛНИ НЕПРОЗРАЧНИ ПЛИКОВЕ С 

НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“, С ПОСОЧВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА, ЗА 

КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ“. 

Участника не е изпълнил разпоредбите на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП и документацията за 

участие в поръчката „да представи за всяка една от позициите отделни непрозрачни пликове с 

надпис „предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят“, с оглед 

на което Комисията предлага на възложителя участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе да 

бъде отстранен от участие в процедурата, на основание 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП  и раздел VIII, т. 

8.37 от документацията, а именно „Участник, който е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на поръчката“ се отстранява от участие.  

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1148 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 1. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 
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попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 

категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 

Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1149 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 2. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 
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чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 

попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 

категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 

Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 
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(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1150 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 3. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 

попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 
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категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 

Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1151 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 4. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 
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откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 

попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 

категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 

Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 
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Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1152 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 5. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 

попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 

категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 
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Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Участник № 2 - „УНИВЕРСАЛ-Ж, гр. Видин с Оферта № 1153 / 09.04.2019 г. – за 

обособена позиция № 6. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата. Не е посочил информация относно валидност на сключената 

застраховка. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4.-Критерии за 

подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1 от 

Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При 

подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като 
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попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на 

сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на 

същата. 

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на валидна застрахователна 

полица на застраховка „Професионална отговорност“ на строителя комисията, приема, че 

участникът покрива изискванията на възложителя за притежание на валидни застраховка 

„Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи 

минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта 

категория или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на 

държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Независимо от това, съответните данни и 

информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Евлоги Николов е посочено „Специалност „Строителство и Архитектура“, придобита в 

Техникум по строителство, диплом №052149 от 1973, Проф. опит – над 35год. придобит в "СМК" 

Видин, "УниверсалЖ" ЕООД,  като техн. ръководител на строителни обекти Първа група, втора 

до пета категория“, без да е посочено, къде е издадена дипломата, доколкото е приложено копие 

на допломата, от което е видно учаното заведение, съответните данни и информация би следвало 

да са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника, също не е описан подробно 

трудовия стаж на лицето, периода на местоработата. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания 

към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности 

на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване 

за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще 

изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция 

(длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, 

№ на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, 

основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Евлоги Николов отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Участник № 3 - „СТРОЙПРОМ“ ЕООД, гр. Видин 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 
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срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя не е  попълнена коректно страницата на публикуваното 

обявление, с което се оповестява откриването на процедурата, с оглед на което би следвало да се 

отраци стр.2664. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Годност,  в точка 1/, участникът е посочил № 

на удостоверение за вписване в ЦПРС. Не е посочил информация относно валидност на 

удостоверението. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.3. критерии 

за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, 

т.4.3.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва 

в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които 

е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична 

информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното 

лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 

След проверка в ЦПРС е налична информация за вписване в регистъра и срок на 

валидност на контролен талон 30.09.2019 г., комисията, приема, че участникът покрива 

изискванията на възложителя участника да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория – строежи по чл. 137, 

ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ. Независимо от това, съответните данни и информация би следвало да 

са надлежно попълнени и в представения ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

3.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно Георги Петров е посочено „Общ трудов стаж 37г“, без да е описан подробно трудовия 

стаж на лицето, месторабота, период, длъжност. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към 

участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и професионални способности на 

участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват 

поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще 

заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);•Образование (специалност, 

професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно 

заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения 

документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, 

участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – Георги Петров отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно да има Трудов стаж по специалността – минимум 3 години.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Участинк № 4 - ЕТ „Мони -8 Методи Георгиев“, гр. Самоков 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
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декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 6)… образователна и професионална квалификация, участника е посочил техническите лица 

за изпълнение на предмета на поръчката.  

Посочени са три лица служители на фирмата с описание на образование, квалификация и 

професионален опит. Не е посочено, кое лице се предлага за Технически ръководител на 

обекта. С оглед на което Комисията не може да определи дали то отговаря на уловията поставени 

от Възложителя, а именно: „придобита професионална квалификация „Строителен инженер” 

или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна 

специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна 

специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с 

предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен“. Възложителят в 

Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към техническите и 

професионални способности на участниците, т.4.5.1 от Документацията за обществената 

поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът 

декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи 

специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число: •Специалист/експерт (трите 

имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената 

поръчка);•Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № 

на диплома, учебно заведение);•Допълнителна квалификация (направление, година на 

придобиване, № на издадения документ, издател);•Професионален опит (месторабота, период, 

длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). 

Комисията не може да определи от така представената информация дали участника 

отговаря на изискванията на възложителя. 

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Участник № 5 – „ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД, с.Хърлец  

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 
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поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

 

Участник № 6 – „БЛАБОРИС” ЕООД, гр. София 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка и изисквания към участниците посочени в Документацията за участие в откритата 

процедура, комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП  ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в 

срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва: 

1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя липсват предоставените от Възложителя данни, 

идентифициращи поръчката относно: 

 данни за съответното обявление, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз – брой, дата страница; 

 номер на обявлението в ОВ S; 

Комисията обръща внимание, че обявлението до ОВ на ЕС, с което се оповестява 

откриването на процедурата е публикувано в ОВЕС брой S45, на 05.03.2019 г., стр.2664,  под 

номер 2019/S 045-101878. 

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Годност,  в точка 1/, участникът е посочил № 

на удостоверение за вписване в ЦПРС. Не е посочил информация относно валидност на 

удостоверението. Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.3. критерии 

за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, 

т.4.3.1 от Документацията за обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва 

в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които 

е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на 

Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична 

информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното 

лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. 
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Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на удостоверението, комисията, 

приема, че участникът покрива изискванията на възложителя, а именно участника да е вписан в 

Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи от първа група, 

четвърта категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ. Независимо от това, 

съответните данни и информация би следвало да са надлежно попълнени и в представения 

ЕЕДОП на участника. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние,  поле 

Застрахователна полица за риск „професионална отговороност”, участникът е декларирал, сума, 

издател и номер на полицата с дата на валидност до 22.02.2019 г.  

Доколкото участникът в офертата си е приложил копие на застрахователна полица на 

застраховка „Професионална отговорност“ на строителя със срок на валидност до 22.05.2019 г.,  

комисията, констатира, че участника е притежавал валидна застраховка към момента на 

подаване на оферта- 09.04.2019 г., но същата е изтекла към момента на разглеждане на еЕЕДОП 

от комисията.  

Съгласно Документацията на поръчката, Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.4. 

Критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние на участниците, т.4.4.1, 

Възложителят е изискал следното: Участникът трябва да има валидна застраховка 

„Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална 

застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителство за строежи от първа група, четвърта категория или 

съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка 

на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

В тази връзка не може да се направи преценка за съответствие с критериите за подбор на 

Възложителя относно наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“- 

Технически лица или органи, които ще извършат строителството, участника е посочил 

техническите лица за изпълнение на предмета на поръчката. 

4.1. За лицето, което ще изпълнява функциите на Технически ръководител на обекта, а 

именно инж.Христо Кънев е посочено „7 години професионален опит, въведен в експлоатация 

обект:"ИНЖЕНЕРИНГПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 

ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.АСЕНОВГРАД ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.АСЕНОВГРАД, 

Ж.К. "ЗАПАД", УЛ."ХАН КАРДАМ" 1,3,5, БЛ.3/5"“, без да е описан подробно трудовия стаж на 

лицето, също не е посочено какви функции е изпълнявал специалистът на посочения обект. 

Възложителят в Раздел IV. – Изисквания към участниците,т.4.5.- Критерии за подбор към 

техническите и професионални способности на участниците, т.4.5.1 от Документацията за 

обществената поръчка е поставил изискване за ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата 

участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, 

като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число: 

•Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при 

изпълнение на обществената поръчка);• Образование (специалност, професионална 

квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);•Допълнителна 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, 

издател);•Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в 

проекти, сходни с предмета на поръчката). 
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Комисията не може да определи по безспорен начин от така представената информация 

дали предложения за Технически ръководител – инж.Христо Кънев отговаря на изискванията на 

възложителя, а именно „Участникът следва да разполага с лице с определена професионална 

компетентност за изпълнението на обществената поръчка, за която участва, а именно 

Технически ръководител на обекта– с придобита професионална квалификация „Строителен 

инженер” или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или 

еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма 

подобна специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, 

сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен“.  

     Останалата информация в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на всеки 

един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” и определя срок 

до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, за представянето 

документи за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти. 

Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, е 

надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на строително –монтажни 

/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община 

Ружинци по обособени позиции“. За обособена позиция/и № …….“., и изписано наименованието 

на участника, на адрес с. Ружинци, п.к3930, ул. „Г. Димитров” № 31. 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 

7 от ППЗОП и същият се подписа на 03.06.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………… /Е. Евтимов/  

 

Членове: 
1. …………………. /адв. С. Младенова/ 2. …………………./В. Янчева/ 

 

 

3. …………………. /инж. А. Борисов/ 4. …………………./С. Станев/ 
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

Регламент относно защитата на данни). 


	ПРОТОКОЛ №1

