
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ по две обособени позиции 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-

монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 
Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради“ по две обособени позиции, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018г. на Възложителя 

 
 
Днес, 29.07.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-1/23.01.2019 г. на ВрИД Кмет на Район 
Младост, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-
монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“ и 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018 г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  инж. Снежана Вълкадинова – заместник - кмет на Район Младост – 

СО. 
 
Членове:       
 

1. Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на Район 
Младост; 

2. Христина Михайлова – Главен експерт „ИИБ“ в администрацията на Район 
Младост; 

3. инж. Мария Владимирова – Началник отдел „ИКС“ в администрацията на Район 
Младост; 

4. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

5. Михаил Праматаров – външен експерт, с професионална квалификация 
„архитект“; 

6. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 
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След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1, започнат на 
23.01.2019 г. и обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 
процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, 
утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район 
Младост - СО са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за 
участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП от 
чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала 
указания за тяхното отстраняване/коригиране/допълване, последователно изброени по реда 
на първоначалното им постъпване, както следва: 

 

 

II. След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на Район 
Младост входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали 
допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от 
ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, че в 
нормативно установения в чл. 54 ал. 9 от ППЗОП преклузивен срок не са представени 
допълнително изисканите им коригирани нови ЕЕДОП, съдържащи нова, променена и/или 
допълнена информация и/или други документи, представянето на които има за цел 
отстраняване на установените от настоящия помощен орган несъответствия, нередовности 
или липса на информация в първоначално подадените оферти, от следните Участници: 

 

1. ЕТ „РЕМО- НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, депозирал първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка,  

2. „ГРАДИВ“ ООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на дейностите, 
включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената поръчка. 

3. „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, представило първоначално оферта за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №2; 

4. „РЕСПЕКТ 10“ ООД, който Участник е заявил участието си по обособена 
позиция №2 на възлаганата обществена поръчка; 

5. „КАЛЕКСА“ ООД, депозирало първоначално оферта за участие по обособена 
позиция №1 от обхвата на настоящата обществена поръчка; 

6. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на дейностите, 
включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената поръчка; 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на 
допълнително 

представените документи 

Обособена 
позиция 

1. 

ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - 
СТОЯНСТРОЙ – 2“, 

гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, ул. 
„Роглец” бл. 2, вх. Г, ап. 64 

РМЛ19-ТД26-129 – [1] 
от 22.07.2019 г. №2 

2.  
„КИЛТЕКС“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, 
Софарма Бизнес Тауърс, ет. 2, офис 116  

РМЛ19-ТД26-143 – [1] 
от 19.07.2019 г. №2 

3. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 
РМЛ17-ПП10-1–[335] 

от 22.07.2019 г. №2 
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7. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, представило първоначално оферта за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №1; 

8. „ЕКОДИН“ ЕООД, който Участник е заявил участието си по обособена позиция 
№2 на възлаганата обществена поръчка; 

9. „РАСТЕР- ЮГ“ ООД. Този от Икономическите оператори е заявил първоначално 
желание да изпълнява обществената поръчка, подавайки оферта по обособена позиция №1; 

10. ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД, депозирало първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка; 

11. „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на 
дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената 
поръчка; 

12. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, представило първоначално оферта за 
изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2; 

13„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, който Участник е заявил участието си по обособена 
позиция №2 на възлаганата обществена поръчка; 

14. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. Този от Икономическите оператори е заявил 
първоначално желание да изпълнява обществената поръчка, подавайки оферта по 
обособена позиция №2; 

15. ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, представило първоначално оферта за 
изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1. 

 
*************************************************************************** 

 

След установяването, че останалите Участници, на които настоящият помощен 
орган изиска по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, 
нови ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени 
факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори (правно основание за 
което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид и 
съобразно установения начин на представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на 
чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по 
същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия 
Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
 
1. ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ – депозирал оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-119 

от 21.01.2019 г. за участие по обособена позиция №2 на обществената поръчка 
 
По отношение на Участник ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, Комисията 

установи следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-119 от 21.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 
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Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ 
по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ 
ТОШЕВ“, който не е представил допълнително указаните му конкретни 
доказателства за съответствие с изискванията към личното състояние и за 
покриване на критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП срок. Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията 
намира в разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 
61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
2. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ – подал 

първоначална оферта за участие по обособена позиция №2 с вх. № РМЛ19-ТД26-
129/21.01.2019 г. и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ19-ТД26-129 – [1] от 
22.07.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 с дата 23.01.2019 г., Участникът е представил 
следните документи: 

 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си както направено от 

Участника изброяване на приложените от него документи, така и разяснения и собствени 
тълкувания за съответствието с минималните изисквания, въведени от Възложителя с 
критериите за подбор, поставени за участие в процедурата, както на данните и 
информацията, отразени от първоначално представените с офертата му ЕЕДОП на всеки от 
партньорите в Обединението, така и с тези, декларирани допълнително в представяните 
ЕЕДОП. Така направените пояснения, Комисията е обсъдила и взела предвид при 
разглеждането на офертата и направената от нея преценка за допустимостта на Участника, 
като начина на конкретното им възприемане е разписан по-долу, при излагане на анализа и 
обосновката, досежно конкретните факти и обстоятелства, подлежащи на доказване със 
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съответно представените данни, информация и документи, в допълнение с направените от 
Участника разяснения. 

 

2. Документ, наименован „Протокол към допълнително споразумение от 18.01.2019 
г. и споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“, от съдържанието на който се установява, че партньорите са се съгласили 
да извършат промяна в представляващото Обединението лице, което, считано от 
11.07.2019 г. не е Димо Тодоров Хаджиев, а е Виолета Тодорова Хаджиева.  

Въпреки така направеното своеобразно уведомяване за промяна в личността на 
лицето, представляващо както ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“, 
така и единия от Партньорите в състава му – „Инвест консулт проджектс“ ЕООД, в 
допълнително представените документи, липсват подписани от г-жа Хаджиева: 

- Предложение за изпълнение на поръчката – по обр. №2 и приложенията към 
него; 

- декларация за приемане клаузите на проекта на договор – по обр. №3 – за 
Обединението и за „Инвест консулт проджектс“ ЕООД; 

- декларация за срока на валидност на офертата – по обр. №4, попълнена от 
името на Обединението; 

- декларация, обективираща липса по отношение на Участника на 
обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – по обр. №5; 

- декларация за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване 
на Регламент (ЕС) 2016/679) – по обр. №7, попълнена за Участника и „Инвест консулт 
проджектс“ ЕООД; 

- декларация, обективираща волеизявлението на новия Представляващ за 
потвърждаване размера на представеното в офертата на Обединението ценово 
предложение 

Изискуемостта на всички гореизброени документи е предпоставена от факта, 
че тези, налични в представената от ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“ обективират волеизявления, направени от Димо Хаджиев, а не от 
Виолета Хаджиева. Едновременно, липсата на всички визирани декларации и 
документи, които следва да са подписани от лицето, на което Партньорите са 
гласували доверие да ги представлява за целите на настоящето възлагане и които 
документи инкорпорират в съдържанието си както предложението на Участника за 
изпълнение на поръчката, така и предлаганата от него цена, обосновават 
заключението на Комисията, че офертата на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“ е непълна, поради липса на каквито и да е, ясно изразени от 
оправомощеното за това лице волеизявления, касаещи както изпълнението на 
поръчката, така и неговата стойност. 

Логично следствие от така изведените от Комисията заключения е и 
правеното от нея предложение до Възложителя да отстрани този Участник от 
процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 
3. Заверено копие на застрахователна полица за сключена застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, издадена 
от ЗАД „Армеец“, титуляр на която е „Стоянстрой“ ЕООД. Срокът на валидност на 
посочената застраховка е до 20.04.2020 г., което обстоятелство предпоставя наличието на 
съответствие на Участника с минималното изискване за икономическо и финансово 
състояние, обективирано от Възложителя по идентичен начин както в Раздел III.1.2. 
„Изисквано минимално ниво“, т. 2.2. от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 4.2.2. 
от Указанията за участие. 
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4. Нови Единни европейски документи за обществени поръчки, попълнени по 
утвърдения за целите на възлагането обр. №1, цифрово подписани и представени както 
електронно, в нередактируем формат, така и на хартиен носител. 

Извършеният от Комисият детайлен, всеобхватен и обстоен преглед на всяко едно 
от обстоятелствата, декларирани от отделните Партньори в Обединението, както и на 
вписаните в новопредставените ЕЕДОП техни волеизявления, сочи на наличие на 
пропуски, водещи до несъответствие както на единия от Партньорите – „Стоянстрой“ 
ЕООД, така и на самото неперсонифицирано Обединение - Участник с отделни, 
поставени от Възложителя минимални изисквания за технически и професионални 
способности, задължителността за спазването на които е изрично подчертана от 
Комисията в съставения от нея предходен Протокол №1 и които несъответствия по 
същество се отнасят до следното: 

 
4.1. На основание извършените от нея преглед, съпоставка и анализ на 

декларираните от „Стоянстрой“ ЕООД (в качеството му на Партньор в Обединението, поел 
ангажимент за изпълнение на всички строително-монтажни дейности от предмета на 
възлагане) факти и обстоятелства в представяния с първоначалната оферта негов ЕЕДОП, 
относими към изпълнените от него строителни интервенции, определяни като „сходни“ с 
предмета на възлагане по обособена позиция №2 на настоящата процедура, Комисията, 
излагайки в Раздел I, т. 4 от констативната част на предходносъставения неин Протокол 
аргументирани доводи в подкрепа на своите изводи, обоснова заключение, според което от 
страна на този от Партньорите, респ. и от самия Участник не е доказано съответствие с 
едно от минималните изисквания за технически и професионални способности, 
одобрено от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие.  

Обстоятелствата, предпоставили този извод на настоящия помощен орган се 
изразяват в направеното от него установяване по отношение на това, че строително-
монтажните/строително-ремонтните работи от обхвата на всичките три посочени като 
изпълнени от Дружеството конкретно индивидуализирани и подробно разгледани в 
Протокол №1 обекта, които са: (1) „Предприятие за преработка на зеленчуци и 
производство на лютеница, кетчуп и др. доматени сосове“; (2) „Спортна зала с капацитет 
500 места – гр. Кубрат“ и (3) „Вътрешно преустройство и пристройка за една група към 
целодневна детска градина „Радост“, не могат да бъдат определени като „сходни“ с 
предмета на обособена позиция №2, съобразно дефиницията за сходност, разписана от 
Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от Документацията по 
процедурата, а именно: изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на 
жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“. 

В допълнение, Комисията, позовавайки се отново само на утвърдените от 
Възложителя, неоспорени, влезли в сила и съответно – задължителни за спазване (както от 
Участниците, така и от нея, като помощен орган, назначен за провеждане на процедурата) 
минимални изисквания за технически и професионални способности, коректно, 
безпристрастно и по максимално ползващ самия Икономически оператор начин, точно и 
недвусмислено, целейки да му внесе яснота и правилно разбиране от негова страна на 
фактическите и правни основания, обосновали неприемането на горевизираните обекти 
като такива, „сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2, за 
изпълнението на която е подадена офертата на Обединението, му разясни, че съобразно 
легалната дефиниция, съдържаща се в текста на § 5, т. 29 от ДР на ЗУТ „жилищна 
сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече 
жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ“, 
докато видно от ясно направената индивидуализация на изпълнените от „Стоянстрой“ 
ЕООД обекти, нито един от тях не попада в цитираното определение на ЗУТ, предвид на 
това, че първият от въпросните строежи е производствена сграда, а другите два са 
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такива, попадащи в дефинитивната определеност на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, бидейки 
обекти на социалната инфраструктура – сгради, публична собственост, формиращи 
система за обслужване на населението в образованието и спорта. 

 

Основавайки се на така направените от нея констатации и обоснованите при анализа 
им заключения, Комисията предостави на Участника и в частност на „Стоянстрой“ ЕООД 
като Партньор в състава му, две алтернативни възможности (стр. 56 от Протокол №1), 
относими към обсъдените по-горе три, непопадащи в дефиницията за „сходност“ обекта,  
а именно: 

(1) в хипотеза, че не споделя и не е съгласен с изведеното заключение на 
Комисията, че предприятието за преработка на зеленчуци и производство на 
лютеница, кетчуп и др. доматени сосове, спортната зала и цилодневната детска 
градина не са жилищни сгради, съответно, поддържа и твърди действително наличие на 
съответствие на офертата му с утвърдения критерий за подбор, допълнително да 
представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по 
безусловен начин, че изпълнените от него строителни интервенции обхващат именно: 
изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно 
обновяване на жилищни сгради и включват кумулативно следните дейности: (1) 
монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна 
на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации; 

(2) в случай, че е съгласен с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 
СМР/СРР за изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 
и/или основно обновяване не са на жилищни сгради - да посочи други обекти, които 
попадат в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ в пълния обем 
на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от Обявлението и 
Указанията за участие. 

 

Напълно аналогичен е подхода, използван от Комисията и при направената от нея 
преценка за съответствието с цитираното минимално изискване за технически и 
професионални способности на посочените като изпълнени от самото Обединение -  ДЗЗД 
„Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ строителни дейности на обект „Въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район 
Витоша - СО“, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, кв. Симеоново, район „Витоша“, 
гр. София“. 

По отношение на въпросния обект, стриктно спазвайки конкретно разписаното от 
Възложителя изискване към вида на обекта на интервенция – жилищна сграда,  Комисията 
изключително ясно, при това повдигнато в цвят, с цел привличане на вниманието на 
настоящия Участник, е акцентирала на обстоятелството (стр. 47-48 от Протокол №1), че 
така индивидуализирания обект на строителство – основно училище (респ. и 
дейностите, изпълнени на него) не може да бъде квалифициран като „сходен“ с 
предмета на обособена позиция №2, съобразно разписаната от Възложителя дефиниция 
за сходност, предвид обстоятелството, че основното училище по вид е обект на 
социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ, имащ образователно 
предназначение, а не за постоянно обитаване. 

Предвид тази идентичност на обоснованите от нея изводи, напълно съвпадащи с 
горепосочените са и дадените на сами Участник две алтернативни възможности за 
представяне на данни и доказателства, посредством които да докаже съответствието си с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионални способности (в 
зависимост от това дали не споделя или е съгласен със заключенията на настоящия 
помощен орган). 

 
В отговор на така дадените му указания, в придружителното си писмо, 

представляващият Обединението е обективирал следното свое мнение, цитирано дословно 
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(с коригиране на множеството правописни, граматични и лексикални грешки, (без 
смисловите такива): 

„ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ твърди, че отговаря и има 
наличие на съответствие на офертата му с утвърдения критерий за подбор относно 
„сходност“ на обекти на дейностите (СМР/СРР) от обхвата на всичките три строежа, 
вписани в представения от „Стоянстрой“ ЕООД Единен европейски документ за 
обществени поръчки. 

Некоректно, нецелесъобразно, некомпетентно и дискриминационно е да се изисква 
да са изпълнени само в жилищни сгради кумулативно дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

Предложените обекти съдържат всички тези дейности. 

Строителните дейности по технология, начин на изпълнение, изисквания от гледна 
точка на Наредби и Законодателството на Р. България за строителството са еднакви и 
за жилищни сгради и за промишлени обекти и обекти от образователната 
инфраструктура (основно училище). 

Изпълнените обекти, които твърдим, че отговарят на изискванията са: 

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 
Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО“, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр.София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018 г. до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са: топлоизолация на покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, ел. инсталация, соларна система; 

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, кетчуп и 
др. доматени сосове" с местонахождение: УПИ № IV- 171, производствено обслужващи 
дейности, кв.17 нов, но плана на МФЗ „Изток” гр.Пловдив“. Период на изпълнение на 
новото строителство: 12.09.2013 г. – 30.08.2015 г. Строежа представлява изпълнение на 
ново строителство. Извършените СМР са: топлоизолация на покрив, под, стени, 
хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.; 

- „Многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“. Строежът представлява ново 
строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3 738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2014 г. до 26.10.2015 г. (В ЕЕДОП на „Стоянстрой“ ЕООД и на 
Обединението изрично е подчертано, че началото на строителството е 21.05.2013 г., в 
какъвто смисъл е и позоваването на техническа грешка в т. 5 на придружителното писмо – 
бел. на Комисията). Обектът е въведен в експлоатация на 26.10.2015 г. Разрешение за 
строеж №37/08.08.2013г., Договор за възлагане на строителство от 14.04.2014 г. Акт 
обр.15 от 15.09.2015 г., Разрешение за ползване СТ-05-1860/26.10.2015г. Извършените 
СМР са: топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация плоча, Ел., ВиК, ОВК 
инсталации, дограма и др.“. 

 

Въпреки така изразеното от него явно несъгласие с аргументираните, правно 
обосновани и определено не „некомпетентни“ изводи на Комисията, обективирани в 
предходносъставения неин Протокол и независимо от направеното от нейна страна 
ясно, напълно разбираемо и обяснено по най-опростен начин посочване на 
допълнителните документи (описани по вид, форма и съдържание), които следва да 
бъдат представени от Участника, с цел доказване относимостта и приложимостта 
на сочените от него като „сходни“ обекти, спрямо одобреното от Възложителя 
минимало изискване, в представяния от него пакет допълнителни документи, 
Участникът, освен заявеното от него несъгласие, цитирано по-горе, не е представил 
никакви безспорни доказателства, издадени от трети лица, удостоверяващи по 
безусловен начин, че изпълнените от „Стоянстрой“ ЕООД строителни интервенции 
обхващат именно: изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или 
реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради и включват кумулативно 
следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на 
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хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на 
вътрешни сградни инсталации. 

Непредставянето на въпросните, изискани на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП 
релевантни доказателства, издадени от независими, безпристрастни към 
спечелването на настоящата поръчка лица, Комисията приема за конклудентно 
действие, противостоящо на изявленията на представляващия Обединението, 
предвид че прави същите напълно голословнии и недоказани, респ. предпоставя 
правилността на изведеното от нея заключение за „несходност“ на въпросните 
обекти с предмета на възлаганата понастоящем обществена поръчка. 

 
Едновременно и независимо от факта, че изразените в придружителното му писмо 

претенции не са подкрепени с никакви релевантни и достоверни доказателствени 
документи, по аналогичен начин в относимото поле на т. 1а) в Раздел „В“, Част IV от новите 
ЕЕДОП, представени за „Стоянстрой“ ЕООД и за самото Обединение, е направено 
позоваване на същите четири обекта (един на ДЗЗД-то и три на „Стоянстрой“ ЕООД), на 
които и в първоначално представените от тях ЕЕДОП (обсъдени подробно от Комисията в 
Протокол №1) са се опитали да се основават, с цел доказване съответствието си с 
обсъжданото минимално изискване за технически и професионални способности. 

В резултат от извършения от нея преглед по същество на данните и 
информацията, отразени в разлежданите нови ЕЕДОП, преценявайки паралелно с тях и 
доводите и оплакванията в придружителното писмо на Участника, едновременно с което, 
считайки, че правения им от нея анализ и обосноваваните нейни изводи и крайни 
заключения следва да бъдат максимално обективни, верни и безпристрастни, Комисията 
намира за необходимо да изложи следните аргументи, обосноваващи 
законосъобразността, правилността и пълното съответствие с условията на 
Възложителя на изведеното от нея заключение за липса на „сходност“ на обсъжданите 
обекти с минималното изискване за технически и професионални способности, утвърдено 
за целите конкретно на настоящата процедура, а именно: 

Ползвайки се от правната възможност, предоставена му с нормите на чл. 63, 
ал. 1, т. 1, б. „а“, във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Възложителят е определил 
критерии,  въз основа на които да установи дали Участниците, депозирали оферти в 
процедурата разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с 
опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящи стандарти за качество.  

Критерият за подбор за технически и професионални способности, с който са 
одобрени и конкретните минимални изисквания, които следва да бъдат доказани от 
Участниците досежно придобит от тях предходен опит в изпълнение на дейности с 
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката и всяка от обособените ѝ 
позиции е оповестен както в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1 от 
Обявлението за поръчка (оповестено в РОП и ОВ на ЕС), така също и в Раздел III, т. 
5.1. от Указанията за участие в процедурата (публично обявени и достъпни на 
Профила на купувача на Район Младост – СО).  

Съобразно визираното минимално изискване, през предходните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на офертата, всеки Участник в процедурата, трябва 
да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка/съответната обособена позиция. В 
пояснение, целейки максимална прозрачност, яснота и разбираемост на поставяните 
от него условия и изисквания, Възложителят, повдигайки го с троен знак за 
привличане на вниманието, е извел дефиниция, съобразно която „под „строителна 
дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена 
поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, следва да се разбира: изпълнение на 
СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени 
и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 
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Недвусмислено видно от цитираната дефиниция за „сходност“ е  
обстоятелството, че за да бъде допустим в провежданата процедура, всеки Участник 
е следвало да докаже, че е изпълнил минимум две дейности, с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на обществената поръчка/съответната ѝ обособена позиция, като 
всяка една (от тези минимум две), изпълнена от него дейност, за да може да бъде 
квалифицирана като „сходна“ е следвало да включва следните три, изискуеми в 
тяхната кумулативна даденост предпоставки, а именно: 

(1)  изпълнените от него строително-монтажни работи да са: изграждане/ново 
строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 
основно обновяване; 

(2) изградените/преустроени/ремонтирани/реконструирани/обновени обекти да 
са не каквито и да е, а точно и недвусмислено ясно определени от Възложителя, а 
именно – жилищни сгради; 

и 

(3) изпълнените от Икономическия оператор строително-монтажни работи 
да включват кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на 
стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща 
дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

Изискването за изпълнени не какви да е сгради, а именно жилищни сгради като 
обекти, с които следва да се доказва придобит професионален опит от страна на 
Участниците, е предпоставено от предмета на самата обществена поръчка и 
отделните и обособени позиции – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради. 

Следва да се отбележи и безспорния факт, че Възложителите сами 
преценяват, какви критерии за подбор да въведат като изискване в съответната 
процедура, които ще гарантират най-качествено изпълнение на дейностите от 
обхвата ѝ. Именно с оглед  обектите, в които ще се въвеждат мерки за енергийна 
ефективност (многофамилни жилищни сгради), настоящият помощен орган приема, 
че посредством въвеждането на обсъжданото изискване за извършени от 
Участниците мнимум две дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на 
обществената поръчка/съответната ѝ обособена позиция, Възложителят цели 
осигуряване на Изпълнител с доказан професионализъм, опит и възможности като 
гаранция за успешно изпълнение именно на такъв тип сгради, които са и обект на 
настоящето възлагане, а именно – жилищни.  

Тук е мястото да се обърне внимание и на обстоятелството, че нито 
цитираното минимално изискване, нито разписаните от Възложителя пояснения и 
уточнения към него, включително и досежно изпълнените обекти, които ще се 
приемат за „сходни“ не са оспорени в законоустановения за това срок нито от този 
Участник, нито от друго Заинтересовано лице, предвид което са влезли в сила и на 
основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, са станали абсолютно задължителни за спазване от 
Участниците в процедурата. В този именно контекст е и условието, поставено от 
Възложителя в последния абзац на Раздел III, т. 1 от Указанията за участие в 
процедурата, съобразно което „Представянето на оферта за участие в настоящата 
процедура обвързва всеки Участник с приемането на всички изисквания и условия, 
утвърдени в настоящите Указания и останалите части от Документацията за участие, 
при спазване на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, във 
връзка с което е предвидено и представяне на съответна декларация (ЕЕДОП), 
ангажираща Участника да спазва стриктно изискванията на Възложителя. Поставянето 
на различни от тези условия и правила от страна на Участника не ангажира по никакъв 
начин Възложителя“. В този ред на мисли, Комисията счита, че с факта на подаване 
на офертата си, ДЗЗД „Инвест консулт проджектс – Стоянстрой – 2“, ясно е 
демонстрирал съгласието си и приемането на всички условия на Възложителя, 
включително и обсъжданото. 
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Отчитайки факта, че спрямо нея като помощен за Възложителя орган, за 
когото указанията и изискванията, одобрени за целите на възлагането са също 
задължителни за спазване и прилагане, настоящата Комисия, основавайки се на 
отразените в първоначалния ЕЕДОП на „Стоянстрой“ ЕООД данни и информация за 
изпълнени от него строителни дейности, изключително коректно, точно и 
непредпоставящо каквото и да е тълкуване, в т. 4, Раздел I от констативната част 
на съставения от нея Протокол №1 обърна внимание на Участника, че понятието 
„жилищна сграда“ е нормативно определено в текста на т. 29 на §5 от ДР на ЗУТ, 
цитирайки му въпросната легална дефиниция, имаща следното съдържание: 
„жилищна сграда“ е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от 
едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната 
застроена площ“, както и че именно изпълнение на строителни интервенции на 
такива именно сгради, същият трябва да докаже, представяйки допълнителни 
документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Това недвусмислено ясно указание 
Участникът не само, че не е успял да докаже, но дори и не е направил опит в тази 
насока. 

 

В контекста на изложеното, основавайки се на гореописаните факти, 
установени от нея след прецизен преглед на новопредставените от партньора 
„Стоянстрой“ ЕООД и от самия Участник - ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“  данни и информация за изпълнявани от тях дейности, за които 
представляващото ги лице претендира, че могат и следва да бъдат квалифицирани 
като „сходни“ с предмета на възлагане по обособена позиция №2 от обхвата на 
настоящата обществена поръчка, Комисията счита, че Участникът не е доказал 
съответствие с изискването през последните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, а именно: СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или 
преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване 
на жилищни сгради, включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

Пряка последица от този повторен пропуск от страна на Икономическия 
оператор и непредставяне от него на конкретно посочена му от Комисията липсваща 
релевантна и относима информация и/или доказателствени документи, е и 
заключението на настоящия помощен орган, че от страна както на партньора 
„Стоянстрой“ ЕООД, така и на самото Обединение не е доказано по ясен, 
недвусмислен и безспорен начин съответствие с минималното изискване, одобрено от 
Възложителя в текстовете на Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за  поръчка, 
съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, по причина 
на това, че като условие за допустимост в процедурата е поставено изискването не 
само за кумулативност на гореописаните видове дейности, които Участникът 
твърди, че е осъществил на изброените от него обекти, които са производствена 
сграда, спортен обект и училище, но и на условието същите тези дейности да са 
осъществявани на сгради, които по характера си са „жилищни“ (отговарят на 
дефиницията, въведена в §5, т. 29 от ДР на ЗУТ) . 

Липсата на доказано от Участника съответствие с визираното минимално 
изискване, утвърдено за целите на настоящето възлагане, което, бидейки му известно 
като част от критериите за подбор не е оспорено, влязло е в сила и е било 
задължително за спазване и изпълнение, предпоставя и предложението на Комисията 
ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“ да бъде отстранено от участие 
в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. 
„а“ от ЗОП. 
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В допълнение, във връзка с оплакването, съдържащо се в придружителното 
писмо, представено към допълнителните документи на Участника, според което 
„некоректно, нецелесъобразно, некомпетентно и дискриминационно е да се изисква да са 
изпълнени само в жилищни сгради кумулативно дейности: (1) монтаж на топлоизолация 
на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; 
(4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“, Комисията счита са 
необходимо да обърне внимание на Икономическия оператор, че при неразбиране 
условията и изискванията на Възложителя, на потенциалните Участници в една 
процедура е предоставена възможност да поискат разяснения (чл. 33, ал. 1 от ЗОП), 
докато при несъгласие и наличие на различно, собствено тяхно виждане досежно 
условията за участие и изпълнение на поръчката, в ЗОП е предвидена както 
възможност за иницииране на промени в тези условия (чл. 100, ал. 1), така и право да 
обжалват едно или повече „некоректни, нецелесъобразни, некомпетентни или 
дискриминационни“ изисквания на Възложителя. 

Въпреки тези си множество нормативно регламентирани възможности за 
защита на застъпваното от него различно мнение, Участникът не се е възползвал от 
нито едно от тях и е подал оферта за участие по обособена позиция №2, което 
недвусмислено сочи на съгласието и приемането им. Предвид посоченото, Комисията 
счита, че твърде късно и след преклудиране на всички гореизброени негови 
възможности, едва на етап представяне на документи в срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП, представителят на Икономическия оператор е изразил цитираните негови 
претенции и възражения по отношение на влезли в сила изисквания на Възложителя. 

 

Независимо от ясната и категорична убеденост в гореизложените от нея 
доводи и аргументи, мотивирали я да предложи Участника за отстраняване от 
процедурата, Комисията, провокирана от твърдението на представителя на 
Обединението, че предложените от него обекти съдържат „всички изискуеми от 
Възложителя дейности“, реши да извърши проверка относно достоверността на това 
твърдение, обследвайки и анализирайки предоставената в Част IV, Раздел „В“, т. 1а) 
от ЕЕДОП на „Стоянстрой“ ЕООД данни (еднозначно посочени и в декларацията на 
Обединението), в резултат от което установи следното: 

Въпреки твърдяната от Икономическия оператор „сходност“ на изпълнените 
от него строителни интервенции, с дейностите, определени от Възложителя именно 
като „сходни“ с тези, предмет на настоящето възлагане, Комисията констатира, че 
посочените като извършени от „Стоянстрой“ ЕООД строително-
монтажни/строително-ремонтни работи, по три от изброените четири договора не 
покриват в тяхната съвкупност изискуемата от Възложителя „комулативност“ от 
конкретно определените строителни дейности, а именно: (1) монтаж на 
топлоизолация на стени и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на 
съществуваща дограма; (4) подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея 
факти и обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните 
пропуски по отделните договори, установени при извършения от нея анализ на 
данните, декларирани от самия Участник и които, именно предпоставят 
гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от страна на Икономическия 
оператор на съответствие с това от минималните изисквания за технически и 
професионални способности, а именно: 

(1) В обхвата на първото декларирано като изпълнено от Участника, „сходно“ с 
предмета на обособена позиция №2 строителство – „Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО“, с 
местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, кв. Симеоново, район „Витоша“, гр.София”, се 
установява, че от страна на Обединението са осъществени следните дейности (факт, 
потвърден и в текста на цитираното по-горе придружително писмо): доставка и монтаж 
на топлоизолация на покрив, доставка и полагане на хидроизолация на газопламъчно 
залепване, топлоизолация на под, монтаж на топлоизолация на стени, доставка и 
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монтаж на 99 енергоспестяващи осветителни тела и доставка и монтаж на соларна 
система. 

Видно от цитираното декларативно волеизявление на Участника, в обхвата на 
така посочените като изпълнени от него строителни интервенции не се включват 
дейности по подмяна на съществуваща дограма. 

(2) Като дейности, изпълнени в обхвата на третия договор, имащ за предмет 
„Спортна зала с капацитет 500 места с местонахождение: УПИ №I- училище, кв. 70 по 
плана на гр. Кубрат“, Участникът е посочил следното: „Строежът е изпълнение на ново 
строителство. Строежът представлява многофункционална спортна зала с РЗП 3738 
кв.м., вкл. и съоръжения. Топлоизолацията на фасадата е изпълнена с трислойни 
изопанели с мин. вата, а външните зидове с газобетон топлоизолация 5 см. и минерална 
мазилка. Дограмата е алуминиеви прозорци и витрини с прекъснат топлинен мост, 
дървени врати, метални врати и прозорци. Конструкцията е метална - колони и греди, 
металните колони са обшити с три пласта гипсокартон. Покривната конструкция е 
метална – ригели и столици. Сградата на спортната зала е стоманена конструкция, а 
носещата конструкция на котелното помещение, трибуните и стълбищните рамене е 
монолитен стоманобетон. Извършено е пилотно фундиране под колоните, състоящо се 
от група „висящи“ сондажно-изливни стоманобетонови пилоти, обединени от 
стоманобетонен ростверк. Изпълнени са климатична (за отопление и охлаждане) 
вентилационна и противодимна инсталации. Отоплението на помощните помещения се 
осъществява чрез електрически радиатори. Захранването с вода се осъществява от 
съществуващ уличен водопровод АЦ ф80. Вътрешната водопроводна мрежа е изпълнена 
от полипропиленови тръби с разводки за топла и студена вода. Водопровода за топла вода 
е разположен над водопровода за студена вода на разстояние от 10 см, вертикалната и 
хоризонталната канализация е изпълнена от PVC тръби. Снабдяването с топла вода се 
осъществява от изградена соларна инсталация. Водопровода е общ за пожарни и битови 
нужди. Изпълненена е сградна ел. инсталация. Осветлението се осъществява от табло 
осветление ТО-3. Монтирани са осветителни тела 400W противоударни, закрепени на 
металната конструкция. Захранването им се осъществява от три магистрални линии. 
Осветлението на двуетажната сграда е осъществено от пет табла - три на първия 
етаж и две на втория етаж. Дежурното осветление е монтирано в главното фоайе пред 
изходите. Изпълнено е евакуационното осветление. Захранването на всички табла се 
извършва от ГРГ, монтирано в помещение ел. табло. В него има изводи за останалите 
ел.табла и за районно осветление. Изпълнени са доставка и монтаж на спортни 
съоръжения. Благоустроено е пространството около сградата. По площадните терени са 
положени тротоарни плочи, ограничени с бордюри. Автомобилният достъп е осъществен 
чрез изграждане на два броя паркинга - един в северната част и втори в югоизточната 
част на имота“.  

Видно от дословно направения цитат на текста от обсъжданите ЕЕДОП и в 
пълен противовес на посоченото в придружителното писмо, на този от обектите 
липсва изпълнение на част от кумулативно изискуемите от възложителя дейности, 
като: (1) монтаж на топлоизолация на покриви и (2) полагане на хидроизолация, с 
оглед което, Комисията е в невъзможност да приеме обсъждания обект, изпълнен в 
рамките на третия, посочен от Участника договор като „сходен“ с предмета на 
обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка. 

 
(3) От направеното от Участника изброяване на дейностите, изпълнени от него при 

строително-ремонтните работи на последния обект - „Вътрешно преустройство и 
пристройка за една група към целодневна детска градина „Радост” УПИ I-436, кв. 103, ЦГЧ 
на гр. Русе“, а именно: „изградена е едноетажна пристройка, включваща спалня, 
занималня и санитарен възел, към съществуваща детска градина. Подът на спалнята и 
занималнята е от ламиниран паркет. Стените са с гипсова гладка мазилка и латекс. В 
санитарният възел е изпълнена Ел. и ВиК инсталация, както и облицовка с плочки 
гранитогрес на пода, а на стените е изпълнена фаянсова облицовка. Покрива е изпълнен с 
хидроизолация .Поставена е PVC дограма с остъкляване със стъклопакет. По фасадата е 
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изпълнена външна топлоизолация, мрежа и минерална мазилка“, отново се установява 
изпълнение на почти всички от изискуемите в тяхната кумулативна даденост 
дейности. Липсват обаче дейности по монтаж на топлоизолация на покрив. 

 

Следствие от така установените от нея факти и обстоятелства е и 
формираното от Комисията заключение, че дори и в хипотеза на признаване на 
изпълнениете от него обекти (игнорирайки условието да са „жилищни сгради), 
Икономическият оператор отново не би бил допустим, по причина на това, че 
очевидно не е доказал съответствие и с друга част от минималното изискване за 
технически и професионални способности, утвърдено от Възложителя в цитираните 
по-горе части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1. от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата), а именно: през последните 5 години, считано от датата на подаване на 
офертата си да е изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, идентичен 
или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната обособена 
позиция, а именно: „СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни сгради, 
включващи кумулативно следните дейности: (1) монтаж на топлоизолация на стени 
и покриви; (2) полагане на хидроизолация; (3) подмяна на съществуваща дограма; (4) 
подмяна или монтаж на вътрешни сградни инсталации“.   

 

Отчитайки така направените от нея изводи, както и факта, че въпреки 
предоставената му допълнителна възможност за корекции и отстраняване на 
нередовностите в депозираната от него оферта, Участникът отново не е представил 
годни доказателства за съответствие с обсъжданото минимално изискване за 
технически и професионални способности, утвърдено като критерий за подбор и 
допустимост, Комисията счита за напълно обективно и оправдано направеното по-
горе предложение до Възложителя да отстрани ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - 
Стоянстрой – 2“ от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. първо, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

Допълнителен аргумент към така правеното от Комисията предложение е 
този, че приемането от нейна страна на непълна и неподходяща оферта (със смисъла 
на понятието, съобразно §2, т. 25, предл. второ от ДР на ЗОП) от Участник в 
процедурата, би представлявало нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, 
спрямо останалите, коректни Участници.  

 
4.2. В предходносъставения от нея Протокол №1, настоящата Комисия, след 

направен задълбочен експертен анализ на данните и информацията, декларирани от 
Икономическия оператор досежно професионалната компетентност (със смисъла на 
понятието, влаган с разпоредбата на §2, т. 41 от ДР на ЗОП) на лицата, определени от него 
за експерти от инженерно-техническия състав, предлаган за ръководен при изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №2, а именно: 

- „Ръководител обект“ – инж. Красимир Гостиловски; 

- „Технически ръководител“ – инж. Петър Чалъков; 

- Експерт по част „Електро“ – инж. Кольо Ранделов; 

- „Отговорник/специалист по контрола на качеството“ – инж. Антони Сариев и 

- „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“ – Елена Ангелова, 

констатира, че по отношение на нито едно от тях не е доказано придобит специфичен 
опит при осъществяването на съответните, съобразно конкретната експертна 
позиция (за изпълнението на която е предложено всяко отделно лице) дейности на 
поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство 
и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на жилищни 
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сгради и вътрешните им (сградни) инсталации, условията за които са утвърдени от 
Възложителя, публично оповестени са с Обявлението (Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 
2.2., б. „б“; т. 2.4., б. „в“, т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“) и Указанията за участие 
(Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 5.2.2., б. „б“, т. 5.2.4., б. „в“, т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. 
„б“), не са оспорени, влезли са в сила, поради което основание са и задължителни за 
спазване. 

Като основание за така направените от него заключения, настоящият помощен орган 
прие обстоятелството, че от декларативно представената от Икономическя оператор 
информация, касаеща претендирания специфичен професионален опит на всеки от 
предлаганите от него експерти, недвусмислено е установено, че за нито един от тях не 
е доказано изпълнението на дейности, които да покриват условието да са 
осъществявани при изграждането/новото строителство и/или преустройството 
и/или основния ремонт и/или реконструкцията и/или основното обновяване на 
обекти, отговарящи на изискванията на Възложителя и съответстващи на 
дефинитивната определеност, съдържаща се в т. 29 от ДР на ЗУТ, а именно - 
жилищни сгради. 

Бидейки задължена от императивната разпоредба на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията, след направено подробно и детайлно отразяване на установените от нея факти и 
обстоятелства и обоснованите на тях нейни доводи и аргументи за неъответствие на 
визираните лица с поставени от Възложителя минимални изисквания, указа на Участника 
да представи за всеки един от предложените от него експерти от инженерно-техническия му 
състав, определен за изпълнение на строителството по обособена позиция №2 безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване начин 
придобит от всеки един от тях специфичен опит при осъществяването на съответните 
дейности, съобразно конкретната експертна позиция, за която е предложен. 

 

Независимо от подробно изложените в Протокол №1 мотиви на Комисията 
досежно фактическите и правни основания за неприемане от нейна страна за доказан 
изискуемия специфичен опит на гореизброените експерти, предложени от 
Обединението и въпреки ясната правна аргументация и изтъкната дефинитивна 
определеност на понятието „жилищни сгради“ (при изпълнението на каквито именно 
обекти следва да е придобит въпросния опит на всички обсъждани лица), в 
новопредставените ЕЕДОП на „Стоянстрой“ ЕООД и на Обединението – Участник, 
отново е направено позоваване на три обекта, които недвусмислено видно (факт, по 
който не се спори и от самия Участник) не са жилищни сгради.  

Въпросните обекти са идентифицирани по следния начин: 
- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64-то ОУ „Цар Симеон 

Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша - СО, с местонахождение ул. „Симеоновска“ № 1, 
кв. Симеоново, район „Витоша“, гр. София”. Период на изпълнение: от 09.08.2018 г. до 
09.09.2018 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, ел. инсталация и соларна система.  

- „Предприятие за преработка на зеленчуци и производство на лютеница, 
кетчуп и др, доматени сосове“ с местонахождение: УПИ №IV- 171, производствено 
обслужващи дейности, кв. 17 нов, по плана на МФЗ „Изток” гр. Пловдив. Период на 
изпълнение на новото строителство 12.09.2013 г. - 30.08.2015 г. Строежа представлява 
изпълнение на ново строителство. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, 
стени, хидроизолация плоча, ел. инсталация, дограма и др.; 

- „Многофункционална спортна зала” – гр. Кубрат. Строежът представлява 
ново строителство на многофункционална спортна зала с РЗП 3738 кв.м. Изпълнено 
строителство от 21.05.2013 г. до 26.10.2015 г. Обекта е въведен в експлоатация на 
26.10.2015 г. Разрешение за строеж №37/08.08.2013 г. Договор за възлагане на 
строителство от 14.04.2014 г. Акт обр. 15 от 15.09.2015 г. Разрешение за ползване СТ-05-
1860/26.10.2015 г. Извършените СМР са топлоизолация покрив, под, стени, хидроизолация 
плоча, Ел., ВиК, ОВК инсталации, дограма и др.“.  
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Предвид факта, че в предходната точка на настоящия Протокол (т. 4.1.), 
подробно и в детайли бяха обсъдени обстоятелствата, поради които нито един от 
изброените обекти не съответства видово с минималното изискване, поставено от 
Възложителя да е жилищна сграда, Комисията намира, че не е необходимо отново да 
преповтаря същите. 

Необходимо е единствено да се подчертае, че по причина на това, че сочения 
като придобит от всички експерти специфичен опит не е  по  отношение на 
жилищни сгради и вътрешните им сградни инсталации, а спрямо сгради, имащи 
предназначение на: училище, производствено предприятие и спортна зала, за нея е 
напълно обективно невъзможно да приеме за доказан въпросния опит на всеки от 
гореизброените експерти. 

Липсата на доказано от страна на Участника съответствие с всички 
минимални изисквания, оповестени в Раздел III.1.3., т. 2.1., б. „в“; т. 2.2., б. „б“; т. 2.4., 
б. „в“, т. 2.5., б. „б“ и т. 2.6., б. „б“ от Обявлението за поръчка, идентично поставени 
като задължителни условия за допустимост и в Раздел III, т. 5.2.1., б. „в“; т. 5.2.2., б. 
„б“, т. 5.2.4., б. „в“, т. 5.2.5., б. „б“ и т. 5.2.6., б. „б“ от Указанията за участие, 
обосновава и поредното предложение на Комисията за отстраняване на ДЗЗД 
„Инвест консулт проджектс – Стоянстрой – 2“ от участие в процедурата, правно 
основание за което намира в нормата на чл. 107, т. 1, предл. първо, във връзка с чл. 63, 
ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 
 
3. „ГРАДИВ“ ООД – представил първоначална оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-

133/22.01.2019 г. за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „ГРАДИВ“ ООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-133 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ГРАДИВ“ ООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №2, 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с което и неотговаряща на 
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поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „ГРАДИВ“ ООД, който 
не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 
11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
4. „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД – първоначалната оферта на който Участник е 

депозирана с вх. № РМЛ19-ТД26-134/22.01.2019 г. за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-134 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
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основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, 
т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
5. „РЕСПЕКТ 10“ ООД – депозирал оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-140/22.01.2019 г. 

за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „РЕСПЕКТ 10“ ООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-140 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „РЕСПЕКТ 10“ ООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №2, 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „РЕСПЕКТ 10“ ООД, 
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който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, 
т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
6. „КАЛЕКСА“ ООД – офертата е подадена от Участника за обособена позиция 

№1, заведена с вх. № РМЛ19-ТД26-141 от 22.01.2019 г.  
 
По отношение на Участник „КАЛЕКСА“ ООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-141 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „КАЛЕКСА“ ООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №1 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №1) Участник „КАЛЕКСА“ ООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
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на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. 
второ, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

 
 
7. „СЕТАТЕХ“ ЕООД – подадената оферта на Дружеството е с вх. № РМЛ19-

ТД26-142 от 22.01.2019 г. - за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „СЕТАТЕХ“ ЕООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-142 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „СЕТАТЕХ“ ЕООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №2, 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „СЕТАТЕХ“ ЕООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 101, ал. 
5 от ЗОП. 
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8. „КИЛТЕКС“ ЕООД – представил допълнителни документи, с вх. № РМЛ19-

ТД26-143 [1] от 19.07.2019 г. към оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-143 от 22.01.2019 г., 
подадена за участие по обособена позиця №2 от обхвата на настоящето възлагане 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1, носещ начална дата 23.01.2019 г., Участникът е 
представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, в съдържанието на което Участникът е направил подробно 

и детайлно изброяване на конкретните изменения и допълнения, отразени в представяния 
нов за Дружеството ЕЕДОП, всяко от които кореспондиращо на съответна от 
констатациите на Комисията и на следващите от нея конкретни указания, дадени на 
Икономическия оператор в предходносъставения от настоящия помощен орган Протокол 
№1. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен по обр. №1 
от Документацията по процедурата, приложен както на хартиен носител, така и цифрово 
подписан и представен електронно, в нередактируем формат, прегледа и анализа на 
отразените в който факти и обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, 
ал. 12 от ППЗОП, обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 23.01.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 

3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране или 
допълване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, са приложени и 
следните документи, преценени от Икономическия оператор като необходими и относими 
за доказване на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

 

3.1. Заверено копие на Удостоверение № I – TV 019865, от отразените в което данни 
е видно, че „Килтекс“ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя 
(ЦПРС) за изпълнение на строежи от I-ва група, обекти от трета до пета категория. 

Валидността на обсъжданото Удостоверение, съобразно контролния талон, издаден 
на основание чл. 34 от ПРРВЦПЕ като неразделна част от обсъждания удостоверителен 
документ,  е до 03.09.2020 г. 

 

3.2. Заверено копие на Договор за учредяване на гражданско дружество, сключен на 
13.05.2016 г. Страни в правоотношението са „Бибо 69“ ЕООД и „Килтекс“ ЕООД. 
Следваната от посочените Дружества цел, за реализирането на която е създадено от тях 
въпросното неперсонифицирано Обединение с наименование „Билтекс“, е участие и 
евентуално последващо изпълнение на възлагана от Община Севлиево обществена поръчка 
с предмет:  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община 
Севлиево“ и по-конкретно – обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. 
Севлиево, ж.к. „Митко Палаузов“, бл. 6“. 

Видно от постигнатото между партньорите съгласие, обективирано в отделните 
алинеи на чл. 7 от обсъждания договор, настоящият Участник – „Килтекс“ ЕООД е поело 
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ангажимент да реализира 49% от дейностите, предмет на посочената обществена поръчка, в 
което число и подробно и детайлно изброени строително-монтажни работи, в обхвата на 
които се включва и: полагане на топлоизолация на фасади и покрив, полагане на 
хидроизолация, подмяна на стара дограма с нова – PVC, двоен стъклопакет и подмяна на 
сградни инсталации (ВиК и Ел). 

 

3.3. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение №69.59-(4)/07.08.2017 г., 
издадено от Заместник – кмета на Община Севлиево, в което се съдържа даваното от автора 
му уверение, че с Договор №ОП-46/19.08.2016 г., на ДЗЗД „Билтекс“ е възложено 
изпълнението на обществена поръчка с предмет, съвпадащ с този, цитиран по-горе като цел 
на създаденото Обединение. 

Направено е и подробно изброяване на реализираните в изпълнение на посочения 
договор дейности по работно проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор. 

Конкретизирани са и отделните видове СМР, сочени за изпълнени от „Килтекс“ 
ЕООД и „Бибо 69“ ЕООД, заплатената за осъществяването им стойност, както и времевия 
диапазон на реализация на договора. 

 

Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореизброените 
документи, представени допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Килтекс“ ЕООД 
оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 
нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 
Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
9. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-149/22.01.2019г., депозирана  

за обособена позиция №1 
 
По отношение на Участник „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-149 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 
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Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ЗАЕЧКИ“ ЕООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №1 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №1) Участник „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, 
т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
10. „ЕКОДИН“ ЕООД – подал оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-150/22.01.2019г. за 

обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „ЕКОДИН“ ЕООД, Комисията установи следното:  

Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 
съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-150 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ЕКОДИН“ ЕООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
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към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №2, 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички гореопосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „ЕКОДИН“ ЕООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, 
т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
11. „РАСТЕР - ЮГ“ ООД – депозирал оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-151/22.01.2019 

г. за обособена позиция №1 
 
По отношение на Участник „РАСТЕР - ЮГ“ ООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-151 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „РАСТЕР - ЮГ“ ООД по същество 
следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия помощен орган за 
отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от Икономическия 
оператор липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с изисквания 
към личното състояние и критерии за подбор в процедурата, одобрени от 
Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на Дружеството, 
подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ на обособена позиция №1 
имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на 
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мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“, едновременно с което и неотговаряща на 
поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително обявени от него 
условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №1) Участник „РАСТЕР - ЮГ“ ООД, 
който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства за 
съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на критериите 
за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. Правно 
основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в разпоредбите 
на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, 
т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
12. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-152/22.01.2019 

г. за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-152 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 
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Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-
93“ ООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни 
доказателства за съответствие с изискванията към личното състояние и за 
покриване на критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП срок. Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията 
намира в разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 
63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
13. „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД – подал оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-153 от 

22.01.2019 г. за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-153 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 



27 
 

останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „С.И.С.М-СТРОЙ“ 
ЕООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства 
за съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на 
критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. 
Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 
2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
14. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД – подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-154 

от 22.01.2019 г. за участие по обособена позиция №2 от обхвата на обществената 
поръчка и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ17-ПП10-1–[335] от 
22.07.2019 г. 

 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/23.01.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Икономическия оператор 

посочване на представяния от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания и 
указания на Комисията, отразени в предходния неин Протокол №1, както и други 
документи, изискани му от настоящия помощен орган, с цел удостоверяване верността на 
конкретно декларирани от Дружеството обстоятелства. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки - цифрово подписан от 
задълженото за това лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, представен електронно, в нередактируем формат. 

 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в обсъждания новопредставен от 
Икономическия оператор ЕЕДОП, обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в предходния неин 
Протокол №1 ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на 
утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на минималните 
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейности 
и за технически и професионални способности като условия за допустимост в 
настоящата процедура, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на 
първоначално представената от него оферта. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозираната от него оферта, са представени и следните документи, изискани му от 
Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: 

 

3.1. Заверено копие на Референция, издадена от „Еко строй имоти“ ООД в текста на 
което е обективирано удостоверяване, според което „Пропаркет“ ЕООД е изпълнило 
строително – монтажни работи, изразяващи се в монтаж на топлоизолация по стени и 
покриви, полагане на хидроизолация, монтаж на дограма, монтаж на вътрешна ВиК 
инсталация, монтаж на гипсокартон, шпакловане и боядисване на входни пространства и 
др. СМР при изграждането на жилищна сграда в кв. „Кръстова вада“, гр. София. 
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В текста на обсъждания документ е направена конкретизация по отношение на 
периода на изпълнение на строителството и съответната, заплатена за осъществяването му 
стойност. Направено е посочване и на конкретния констативен акт, с който е установена 
годността за приемане на строежа. 

При направен от страна на Комисията съпоставителен анализ между така обсъдените 
данни, обективирани в разглежданото Удостоверение и информацията, разписана от 
Участника в полето на т. 1а) от Раздел „В“ в Част IV на представения от него нов ЕЕДОП, 
беше установено пълно съответствие на отразените в двата документа факти и 
обстоятелства.  

 

3.2. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „Спринт 
монтаж“ ООД, в което е отразено даваното от издателя му уверение досежно това, че в 
периода от 10.02.2018 г. до 25.05.2018 г., „Пропаркет“ ЕООД е изпълнило строителни 
дейности по изграждане на жилищна сграда в гр. Ботевград 

В продължение, издателят на Удостоверението е конкретизирал: видовете, 
изпълнени от настоящия Участник строителни интервенции, в което число и такива по 
полагане на топлоизолация на стени и покрив, доставка и монтаж на PVC дограма, полагане 
на хидроизолация на покрив, изграждане на ел. инсталация и тяхната стойност, които данни 
и информация коренспондират в тяхната цялост на тези, декларирани и от Участника в 
представения от него в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП. 

Освен посоченото, в изпълнение на ясно дадените му от Комисията указания и 
едновременно с декларирането на фактите и обстоятелствата, относими към изпълнените от 
него два гореописани обекта, в релевантното поле на Част IV, Раздел „В“, т. 1а) на 
новопредставения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор е направил и описание на 
съответния акт, с който е установена годността за приемане на въпросната жилищна сграда. 
Към същия Констативен акт е реферирано и в обсъденото Удостоверение за добро 
изпълнение. 

 

3.3. Допълнителни документи, целящи удостоверяване придобити професионална 
квалификация и професионален опит от предложения от Дружеството Ръководител обект – 
инж. Людмил Седевчев, а именно: 

- Заверено копие на диплома за завършено висше образование, от прегледа на която 
се установява, че експертът е с призната професионална квалификация „строителен 
инженер по промишлено и гражданско строителство“, специалност „ПГС-конструкции“; 

- заверено копие на четири броя трудови книжки, от направените записи в които се 
установява, че инж. Седевчев има много по-дълъг професионален опит по признатата му 
специалност от минимално изискуемия петгодишен такъв; 

- заверено копие на трудов договор, с който експертът е назначен на длъжност 
„технически ръководител“ в „Булстрой груп“ ООД, считано от 31.01.2017 г.; 

-  заверено копие на референция, издадена в полза на инж. Седевчев от „Булстрой 
груп“ ЕООД, с която се удостоверява опита на лицето като Ръководител обект на две 
подробно индивидуализирани жилищни сгради. Конкретизирани са и актовете (Разрешение 
за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация), с които всяка отделна от тях е 
приета за ползване.  

 

3.4. Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на предложения 
от Участника Технически ръководител – Тодор Костов, които са следните: 

- заверено копие на диплома за средно специално образование, издадена от 
Техникума по строителство и архитектура – Благоевград и отразяваща факта, че лицето има 
придобита професионална квалификация „строителен техник“, със специалност 
„строителство и архитектура“; 
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- заверено копие на трудов договор, от съдържанието на който е видно, че считано 
от 10.04.2017 г., г-н Костов работи в „Пропаркет“ ЕООД на длъжност „технически 
ръководител“; 

- заверено копие на трудова книжка, притежател на която е експерта; 

- заверено копие на Заповед, издадена от Управителя на ДЗЗД „Арбул“, по силата на 
която г-н Костов е определен за технически ръководител на обект, изпълняван по 
НПЕЕМЖС и представляващ многофамилна жилищна сграда в гр. Лом, ул. „Пелистър“ 
№15“; 

- заверено копие на Удостоверение №1 от 01.03.2019 г., издадено от главния 
архитект на Община Лом за въвеждане в експлоатация на многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес в гр. Лом, ул. „Пелистър“ №15“; 

- заверено копие на Заповед, по силата на която Тодор Костов е назначен от 
Управителя на ДЗЗД „Булстрой“ за технически ръководител при изпълнението на мерки за 
енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес в гр. София, ж.к. 
„Красно село“, бл. 198; 

- заверено копие на Разрешение №СТ-05-1280/01.11.2018 г., издадено от Началника 
на ДНСК за ползване на строеж „въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Красно село“, бл. 198“. 

  

3.5. Документи, удостоверяващи придобита професионалната компетентност от 
предложения от Участника експерт по част „Електро“ – Елка Червеняшка-Тотева: 

- заверено копие на диплома за завършено висше образование, издадена от Висш 
машинно-електротехнически институт – Варна, с която се удостоверява, че експертът има 
придобита професионална квалификация „електроинженер“ по специалност „ел. 
снабдяване и ел. обзавеждане“; 

- заверено копие от трудова книжка, от което се установява придобит от инж. 
Червеняшка – Тотева повече от 12 години професионален опит по признатата ѝ 
специалност; 

- заверено копие на Референция, издадена от „Пропаркет“ ЕООД, в която е 
направено удостоверяване, че г-жа Червеняшка – Тотева е била експерт по част „Електро“ 
при строителството на две конкретно индивидуализирани жилищни сгради. 

 

3.6. Документи, целящи доказване придобити професионална квалификация и опит 
от предложения от Участика експерт - Отговорник/специалист по контрола на качеството – 
Валери Тотев, с когото Икономическия оператор е заменил първоначално предложения за 
тази позиция експерт – Иван Чернев, които документи са следните: 

- заверено копие на диплома за завършено висше образование, издадена от ВМЕИ 
„Ленин“ - София, с която се удостоверява, че експертът има придобита професионална 
квалификация „електроинженер“ по специалност „ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 

- заверено копие на Удостоверение №117 от 07.12.2018 г., издадено от ЦПО към 
„Консулт ДМ“ ЕООД, от отразените данни в което е видно, че инж. Тотев, в качеството си 
на служител в „Пропаркет“ ЕООД е завършил курс на обучение за отговорници по 
качеството на тема „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за 
безопасност“. Валидността на обсъжданото Удостоверение е до 08.12.2019 г; 

- заверено копие на Референция, издадена от „Пропаркет“ ЕООД, в която е 
направено удостоверяване, че инж. Тотев е изпълнявал функциите на контрольор по 
качеството при строителството на две конкретно индивидуализирани жилищни сгради. 

 

3.7. Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на предложения 
от Участника Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – Цветан Парчев, с 
когото е заменено първоначално определеното за тази експертна позиция лице – Атанас 
Илиев, които документи са следните: 
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- заверено копие на диплома за средно специално образование, издадена от 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе,  
отразяваща факта, че лицето има придобита професионална квалификация „строителен 
техник“; 

- заверено копие на Удостоверение №067/10.03.2019 г., издадено от СТМ „Дени 
мед“, съгласно направените в което отразявания, Цветан Парчев е преминал курс за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството. Посочено е, че правното основание 
за издаване на удостоверителния документ е Наредба №2/2004 г.; 

- заверено копие на Референция, издадена от „Пропаркет“ ЕООД, в която е 
направено удостоверяване, че експертът е изпълнявал функциите на координатор по 
безопасност при строителството на две конкретно индивидуализирани жилищни сгради. 

 

3.8. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
т. 12 от указателната част на Протокол №1/21.01.2019 г., като приложение на своя нов, 
коригиран ЕЕДОП, Икономическия оператор е представил следните документи, касаещи 
предметния обхват на притежаваните от него Сертификати за: 1) внедрена и сертифицирана 
система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за 2) внедрена и 
сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 
14001:2015, както следва: 

- Заверено копие на Сертификат № 781-2786-К/18.01.2019 за внедрена от 
„Пропаркет“ ЕООД система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 с 
област на приложение „строително-монтажни и строително-ремонтни дейности и дейности 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност“. Сертификатът е издаден от „Ай Кю 
Серт“ ЕЕОД и е със срок на валидност до 18.01.2020 г. 

4.2. Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена от „Пропаркет“ ЕООД 
система за управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015. Документът е с № 
781-2786-Е/18.01.2019 и период на валидност до 18.01.2020 г. Предметният му обхват, 
както и органа по сертификация, издал документа са идентични както на предходно 
обсъдения Сертификат.   

4.3. Заверено копие на документ, наименован „Обяснителна записка“,  
представляващ по същество декларация, автор на която е управляващия директор на Орган 
по сертификация на системи за управление (ОССУ) към „Ай Кю Серт“ ЕООД, с която се 
удостоверява, че в областта на приложение на притежаваните от „Пропаркет“ ЕООД 
Сертификати за съответствие на Системата за управление на качеството и за управление на 
околната среда, се включват: строително-монтажни и строително-ремонтни дейности и 
дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради. 

 

След извършен от нейна страна прочит на данните и информацията, 
обективирани в отделните гореобсъдени документи, както и анализ на 
удостоверенията, давани от органа по сертификация, издал първоначално 
поставените под въпрос Сертификати (и по-конкретно – техния обхват на 
приложение), Комисията намира за установено следното: 

- „Ай Кю Серт“ ЕООД притежава регистрация в ИА БСА с №9 като орган по 
сертификация на системи, което обстоятелство води до извод, че на основание 
Стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 това Дружество носи юридическа отговорност за 
всички свои действия, удостоверявани факти и обстоятелства и давани гаранции, 
касаещи издаваните от него сертификати, респ. техния обхват на приложение. 

- основавайки се на посочения Стандарт (БДС EN ISO/IEC 17065), който 
съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и 
безпристрастността на органите по сертификация, Комисията счита, че няма 
основание да не кредитира като достоверна, обективна и независима дадената от 
управляващия директор на „Ай Кю Серт“ ЕООД декларация, съобразно което в 
предметния обхват на издадените в полза на „Пропаркет“ ЕООД Сертификати за 
внедрени системи за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 и за 
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управление на околната среда по Стандарт ISO 14001:2015 се включва и сградно 
строителство. 

 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства, 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в 
представения от „Пропаркет“ ЕООД нов Единен европейски документ за обществени 
поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните данни и 
информация, нито нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с 
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, критериите за 
подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
 
15. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-155 от 

22.01.2019 г., депозирана за участие по обособена позиция №2. 
 
По отношение на Участник „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-155 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 
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Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ 
ЕООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства 
за съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на 
критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. 
Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 
2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
16. „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД – подал първоначално оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-156/22.01.2019г. за обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-156 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
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останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „НАЙС БИЛДИНГ“ 
ЕООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства 
за съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на 
критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. 
Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 
1, предл. второ и т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
17. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-157/22.01.2019 г. за 

обособена позиция №2 
 
По отношение на Участник „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, Комисията установи 

следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-157 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД по 
същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на настоящия 
помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, представен от 
Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №2, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, едновременно с 
което и неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и 
предварително обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №2) Участник „ПАРСЕК ГРУП“ 
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ЕООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни доказателства 
за съответствие с изискванията към личното състояние и за покриване на 
критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок. 
Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията намира в 
разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 
2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 
18. „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД – депозирал оферта с вх. № РМЛ19-

ТД26-158/22.01.2019 г. за обособена позиция №1 
 
По отношение на Участник „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, Комисията 

установи следното:  
Както бе отразено по-горе в настоящия Протокол, след запознаване със 

съдържанието на представения от Деловодството на Район Младост - СО входящ регистър, 
съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали допълнителни документи, 
изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа 
и реда на постъпването им, Комисията констатира, че не са постъпвали и завеждани в 
деловодната система на Възложителя допълнителни документи към оферта вх. № 
РМЛ19-ТД26-158 от 22.01.2019 г. на Участника. 

Видно от потвърждението, постъпило по електронната поща на Възложителя, 
Участникът е получил на 15.07.2019 г. изпратеният му, подписан с електронен подпис 
Протокол №1, съдържащ констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към 
изисканите от него допълнителни документи, от която именно дата спрямо него е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок 
не по-късно от 17:00 ч. на 22.07.2019 г. 

 

Предвид посоченото, Комисията счита, че констатираната липса на 
депозирани допълнителни документи от Участник „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ 
ЕООД по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на 
настоящия помощен орган за отстраняване на установени от него в ЕЕДОП, 
представен от Икономическия оператор липси/непълноти в информацията, както и 
несъответствия с изисквания към личното състояние и критерии за подбор в 
процедурата, одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна 
офертата на Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, в частта ѝ 
на обособена позиция №1, имаща за предмет „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“, едновременно с което и 
неотговаряща на поставени от Възложителя критерии за подбор и предварително 
обявени от него условия по поръчката. 

Отчитайки всички горепосочени обстоятелства, разгледани както на самостоятелно 
основание, така и в тяхната съвкупност, Комисията счита, че с цел спазване на част от 
основните принципи на Закона за обществените поръчки (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2) – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, спрямо 
останалите, коректни Участници, подали в нормативно установения преклузивен 
срок от пет работни дни изисканите им нови ЕЕДОП и други допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата (в частта ѝ по обособена позиция №1) Участник „ТЕС КЪНСТРАКШЪН 
ГРУП“ ЕООД, който не е представил допълнително указаните му конкретни 
доказателства за съответствие с изискванията към личното състояние и за 
покриване на критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП срок. Правно основание за така предлаганото от нея Решение, Комисията 
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намира в разпоредбите на чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 
61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 
личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 
установено следното: 

 

1. ЕТ „РЕМО - НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ – не отговаря на одобрени от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 

2. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ - не отговаря 
на одобрени от Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални изисквания за 
технически и професионални способности, едновременно с което в представената от него 
оферта липсва волеизявление на представляващото Обединението лице, досежно 
потвърждаване от негова страна на фактите и обстоятелствата, инкорпорирани в 
документите (декларации и предложения) по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, направени 
от предишния представляващ на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“, което 
обстоятелство прави същите тези документи невалидни. Конкретните, обосновани и 
аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на гореизразените нейни крайни 
заключения, са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството поле на 
настоящия Протокол. 

 

3. „ГРАДИВ“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за технически и професионални способности, конкретните, обосновани и 
аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно 
разписани и обективирани както в съответното за Дружеството поле на съставения от 
помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия 
оператор поле на настоящия Протокол. 

 

4. „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и 
професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 
5. „РЕСПЕКТ 10“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 
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6. „КАЛЕКСА“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

7. „СЕТАТЕХ“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за технически и професионални способности, конкретните, обосновани и 
аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно 
разписани и обективирани както в съответното за Дружеството поле на съставения от 
помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия 
оператор поле на настоящия Протокол. 

 
8. „КИЛТЕКС“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №2. 

 

9. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

10. „ЕКОДИН“ ЕООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа 
на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

11. „РАСТЕР- ЮГ“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания за технически и професионални способности, конкретните, 
обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение 
са детайлно разписани и обективирани както в съответното за Дружеството поле на 
съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в съответното за 
Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

12. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД - не отговаря на одобрени от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
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крайно заключение са детайлно разписани и обективирани както в съответното за 
Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в 
съответното за Икономическия оператор поле на настоящия Протокол. 

 

13. „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД – не отговаря на одобрени от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 

14. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска този от Участниците до етап разглеждане по 
същество на представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, 
включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция 
№2. 

 

15. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД – не отговаря на утвърдени за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани 
мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и 
обективирани както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган 
Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на 
настоящия Протокол. 

 

16. „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД - не отговаря на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 

17. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – не отговаря на одобрени от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдени за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за технически 
и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на 
Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и обективирани 
както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган Протокол №1 
от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на настоящия 
Протокол. 

 

18. „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД – не отговаря на одобрени от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдени за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности, конкретните, обосновани и аргументирани 
мотиви на Комисията в подкрепа на което крайно заключение са детайлно разписани и 
обективирани както в съответното за Дружеството поле на съставения от помощния орган 
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Протокол №1 от 23.01.2019 г., така и в съответното за Икономическия оператор поле на 
настоящия Протокол. 

 
*********************************************************************** 
 

III. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 
конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 
отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1, Комисията: 

 
1.  Предлага да се отстранят от участие в процедурата, следните Участници:  
 
1.1. По обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“: 

 
- „КАЛЕКСА“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 

връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. второ, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „ЗАЕЧКИ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „РАСТЕР- ЮГ“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 
второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 
от ЗОП.  

 
1.2. По обособена позиция №2: „ Изпълнение на строително-монтажни работи за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“: 

 
- ЕТ „РЕМО - НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 

второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 
от ЗОП, 

- ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ - на основание 
чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с 67, ал. 5, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и 
т. 5, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 
2 от ППЗОП,  

- „ГРАДИВ“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 
5 от ЗОП,  

- „РЕСПЕКТ 10“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, 
във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „СЕТАТЕХ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ЕКОДИН“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 
второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  
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- „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 
5 от ЗОП,  

- „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ 
от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП,  

- „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. второ и т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 
101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

2.  Допуска до разглеждане Техническите предложения на следните Участници, 
депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  

2.1. По обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“: 

 
- „КИЛТЕКС“ ЕООД и 

- „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД. 
 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията без възражения и 

особени мнения. 

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: инж. Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Кристина Гергинова - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. Христина Михайлова – ...............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. инж. Мария Владимирова – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. Албена Цанова – ........................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Михаил Праматаров - .....................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Мария Недялкова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


