4.

СИ-28-3393

24.09.2019 г.

15:22 ч.

5.

СИ-28-3394

24.09.2019 г.

15:40 ч.

6.

СИ-28-3397

24.09.2019 г.

16:41 ч.

„ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД - за
обособена позиция № 1
„ЕКО БУЛ“ ДЗЗД, с участници: „БУЛ
СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ /
БСК
ИНЖЕНЕРИНГ“
АД
и
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за
обособена позиция № 2
„БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009” ЕООД
- за обособена позиция № 1

С обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, чл. 327, ал. 2 и 3 от
ЗОВСРБ и чл. 47 ал. 7 от Вътрешните правила, обявени със Заповед № СИ29-РД02–
441/02.07.2019 г., на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Комисията констатира, че офертите са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки, с
посочени върху тях данни, в съответствие изискванията на Възложителя и на основание чл.
54, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП ги отвори, по реда на тяхното постъпване, оповести тяхното
съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, както следва:
1. Офертата на „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, комисията констатира, че в
опаковката се съдържа 1 бр. папка за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 2 –
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия
за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – упражняване на строителен надзор и
инвеститорски контрол и 1 бр. непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.
Комисията оповести съдържанието на така положените от участника документи в папката и
след извършване на тези свои действия, на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от
членовете на комисията подписаха техническото предложения на участника и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (2);
- еЕЕДОП – Образец № 2 (2);
- Заявление за участие – Образец № 3 (2);
- Техническо предложение – Образец № 4 (2);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2);
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (2);
- Плик „Предлагани ценови параметри“.
2. Офертата на „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, комисията констатира, че в опаковката се
съдържа 1 бр. папка за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ВР
1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за
нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 2 – ВР 1004/И Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на
Военна академия „Г. С. Раковски“ – упражняване на строителен надзор и инвеститорски
контрол и 1 бр. непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри за обособена
позиция № 2“. Комисията оповести съдържанието на така положените от участника
документи в папката и след извършване на тези свои действия, на основание чл. 54, ал. 4 от
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ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложения на участника
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (2);
- еЕЕДОП – Образец № 2 (2);
- Заявление за участие – Образец № 3 (2);
- Техническо предложение – Образец № 4 (2);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2);
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (2);
- Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“.
3. Офертата на „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ЕООД, комисията констатира, че в
опаковката се съдържа 1 бр. папка за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 2 –
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия
за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – упражняване на строителен надзор и
инвеститорски контрол и 1 бр. непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 2“. Комисията оповести съдържанието на така положените от участника
документи в папката и след извършване на тези свои действия, на основание чл. 54, ал. 4 от
ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложения на участника
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (2);
- еЕЕДОП – Образец № 2 (2);
- Заявление за участие – Образец № 3 (2);
- Техническо предложение – Образец № 4 (2);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2);
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (2);
- Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“.
4. Офертата на „ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД, комисията констатира, че в
опаковката се съдържа 2 бр. папки за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 1 –
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия
за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР и 1 бр. непрозрачен
плик с надпис: „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. Комисията
оповести съдържанието на така положените от участника документи в папките и след
извършване на тези свои действия, на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете
на комисията подписаха техническото предложения на участника и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (1);
- еЕЕДОП – Образец № 2 (1);
- Заявление за участие – Образец № 3 (1);
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на референция изх. № 190-9231001/14.06.2016г., изд. от „Еникос” ООД;
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- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на референция изх. № 190-923001/02.09.2016г., изд. от „Фотоволтаик Енреджи Сорс” ЕООД;
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на Застрахователна полица № 19 400 1317
0000833541/20.05.2019 г., изд. от ЗАД „Армеец”;
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на Добавък № 1 към Застрахователна полица
№ 19 400 1317 0000833541/20.05.2019 г., изд. от ЗАД „Армеец”;
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на Сертификат № BAS QMS V 19271854-1 от
02.07.2019 г., валиден до 01.07.2022 г. от ОССУ към „Верификация ООД, за следните
стандарти: БДС EN ISO 9001:2015, представени в по два екземпляра – на български и
английски език;
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на Сертификат № BAS EMS V 19271855-1 от
02.07.2019 г., валиден до 01.07.2022 г. от ОССУ към „Верификация ООД, за следните
стандарти: БДС EN ISO 14001:2015, представени в по два екземпляра – на български и
английски език;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
- Протокол за оглед – Образец № 11;
- Техническо предложение – Образец № 4 (1);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (1);
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (1);
- Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“.
5. Офертата на „ЕКО БУЛ“ ДЗЗД, с участници: „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за обособена
позиция № 2, комисията констатира, че в опаковката се съдържа 1 бр. папка за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ВР 1004/И - Изграждане на
инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна
академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 2 – ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с
голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С.
Раковски“ – упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол и 1 бр. непрозрачен
плик с надпис: „Предложени ценови параметри“. Комисията оповести съдържанието на така
положените от участника документи в папката и след извършване на тези свои действия, на
основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложения на участника и плика с надпис „Предложени ценови параметри“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (1);
- Копие, заверено с „Вярно с оригинала“ на Споразумение за създаване на обединение
„Еко Бул” от 11.12.2012 г.;
- Допълнително споразумение към Договор за създаване на обединение „Еко Бул” от
11.12.2012 г.
- еЕЕДОП – Образец № 2 (2);
- Заявление за участие – Образец № 3 (2);
- Техническо предложение – Образец № 4 (2);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2) от „Еко Бул” ДЗЗД;
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2) от „БУЛ СТРОЙ
КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2) от
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (2);
- Протокол за оглед – Образец № 11
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- Плик „Предлагани ценови параметри“.
6. Офертата на „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009” ЕООД, комисията констатира, че в
опаковката се съдържа 1 бр. папка за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на
слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“, Обособена позиция № 1 –
ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия
за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР и 1 бр. непрозрачен
плик с надпис: „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. Комисията
оповести съдържанието на така положените от участника документи в папките и след
извършване на тези свои действия, на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете
на комисията подписаха техническото предложения на участника и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“.
В офертата се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи – Образец № 1 (1);
- еЕЕДОП – Образец № 2 (1);
- Заявление за участие – Образец № 3 (1);
- Протокол за оглед – Образец № 11;
- Техническо предложение – Образец № 4 (1);
- Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (1);
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във
възлагането – Образец 8 (1);
- Плик „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“.
След приключване на горните действия, председателя на комисията обяви, че
публичната част от заседанието на комисията е приключило и продължи своята работа в
закрито заседание. Комисията установи следното:
По отношение на представения от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, електронен
Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), комисията установи
следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически грешки:

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“, участникът е отговорил с „Да“, а на въпроса „Ако съответната
документация е достъпна в електронен формат, посочете....“ не е посочил адрес.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24
октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,
стр. 42).“, участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
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отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 3
от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския
съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия
орган (възложителя) или на икономическия оператор.“, участникът е отговорил с „Не“, но
на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“
като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? По смисъла на член 1 от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316,
27.11.1995 г., стр. 48)“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002
г. относно борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за
извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство
на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
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упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
(ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава —
членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да
бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на
възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на НАП.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на НАП.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“ участникът е отговорил с
„Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от
база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е
„Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или
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ликвидация?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“ участникът е отговорил
с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите
от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е
„Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови
актове? участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския
регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е
отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва
отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част IV: Критерии за подбор, „Б: Икономическо и финансово състояние“
участникът не е посочил общ и конкретен годишен оборот, съгласно заложените от
Възложителя, в т. 3.1.1. от документацията изисквания: „Участникът трябва да е
реализирал за последните три приключили финансови години минимален общ оборот,
включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на
база годишните обороти в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, от които 50% или
250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
обособена позиция № 1 и в размер на размер на 5000 (пет хиляди) лева, от които 50% или 2
500 (хиляда и петстотин) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена
позиция № 2. При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част
IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.2а, с посочване
на конкретния годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката.
Участникът предоставя и копие от годишния финансов отчет (ГФО) или техни съставни
части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен.“

в Част IV: Критерии за подбор, „Б: Икономическо и финансово състояние“
на „Застрахователната полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на....“
участникът не е посочил сума, съгласно заложените от Възложителя, в т. 3.1.4. от
документацията изисквания: „Участниците за обособена позиция № 2, следва да имат и да
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поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ,
за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие
на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна застраховка
„Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да покрива
минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна. При
подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за
подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователна
сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за
наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ.
Документите, с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП, се представят в
случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.”
Комисията след справка в Търговския регистър констатира, че:
- в Заявление Образец № 3 (2) участникът не е декларирал нито едно задължени лица
по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
- Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2) не е подписана от
съдружниците, декларирани в еЕЕДОП.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани
горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя, както и Заявление
Образец № 3 (2), и Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2), подписана
от съдружниците.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД да представи копия на
документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в
документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно, с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Експерт по качеството на строителните материали – да притежава професионална
квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър, специалност „Строителен
инженер”, „Машинен инженер” или еквивалентно, удостоверение за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника – Списък
на консултантски услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания;
- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор;
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- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт
БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор.
- Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да
покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна.
- Копие от годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части за
последните три години, от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията
заложени от Възложителя в документацията.
По отношение на представения от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, еЕЕДОП, комисията
установи следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически грешки:

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“, участникът е отговорил с „Да“, а на въпроса „Ако съответната
документация е достъпна в електронен формат, посочете....“ не е посочил адрес.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24
октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,
стр. 42).“, участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 3
от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския
съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия
орган (възложителя) или на икономическия оператор.“, участникът е отговорил с „Не“, но
на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
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данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“
като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? По смисъла на член 1 от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316,
27.11.1995 г., стр. 48)“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002
г. относно борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за
извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство
на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
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Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
(ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да
бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на
възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на НАП.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на НАП.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“ участникът е отговорил с
„Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от
база данни в държава - членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“
като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или
ликвидация?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“ участникът е отговорил
с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите
от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е
„Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови
актове? участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
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отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския
регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е
отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва
отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.

в Част IV: Критерии за подбор, „Б: Икономическо и финансово състояние“
на „Застрахователната полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на....“
участникът не е посочил сума, съгласно заложените от Възложителя, в т. 3.1.4. от
документацията изисквания: „Участниците за обособена позиция № 2, следва да имат и да
поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ,
за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие
на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна застраховка
„Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да покрива
минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна. При
подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за
подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователна
сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за
наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ.
Документите, с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП, се представят в
случаите по чл. 67
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани горепосочените
нередности, съгласно изискванията на Възложителя.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД да представи копия на
документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в
документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно, с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Експерт по качеството на строителните материали – да притежава професионална
квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър, специалност „Строителен
инженер”, „Машинен инженер” или еквивалентно, удостоверение за контрол върху
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качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника – Списък
на консултантски услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания;
- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт
БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор.
- Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да
покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна.
- Копие от годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части за
последните три години, от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията
заложени от Възложителя в документацията.
По отношение на представения от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ЕООД, еЕЕДОП,
комисията установи следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически
грешки:

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови
актове? участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Търговския регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
„Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския
регистър.

в Част III: „Основания за изключване“, „В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на въпроса
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е
отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва
отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър.
Комисията констатира, че Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7
(2) не е подписана от съдружниците, декларирани в еЕЕДОП и посочените в Търговския
регистър.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани
горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя и Декларацията по чл.
327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2), подписана от съдружниците.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ЕООД да представи копия на
документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в
документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно, с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Експерт по качеството на строителните материали – да притежава професионална
квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър, специалност „Строителен
инженер”, „Машинен инженер” или еквивалентно, удостоверение за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника – Списък
на консултантски услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания;
- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт
БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор.
- Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да
покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна.
- Копие от годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части за
последните три години, от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията
заложени от Възложителя.
По отношение на представения от „ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД, еЕЕДОП,
комисията установи следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически
грешки:

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“, участникът е отговорил с „Да“, а на въпроса „Ако съответната
документация е достъпна в електронен формат, посочете....“ не е посочил адрес.

15


След извършена служебна справка в Търговския регистър, комисията установи,
че участникът не е декларирал в Част II: „Информация за икономическия оператор“, Б:
Информация за представителите на икономическия оператор #1“, всички представители
на дружеството.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24
октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,
стр. 42).“, участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 3
от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския
съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия
орган (възложителя) или на икономическия оператор.“, участникът е отговорил с „Не“, но
на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“
като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? По смисъла на член 1 от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316,
27.11.1995 г., стр. 48)“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
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упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002
г. относно борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за
извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство
на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
(ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава —
членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да
бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на
възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на НАП.

в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
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социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на НАП.
Комисията след извършена справка в Търговския регистър констатира, че:
- в Заявление Образец № 3 (2) участникът не е декларирал всички задължени лица по
чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
- Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2), като същата не е
подписана от едноличния собственик на капитала на дружеството.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани
горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя, както и Заявление
Образец № 3 (2), и Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7 (2), подписана
от едноличния собственик на капитала на дружеството.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД да представи копия на
документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в
документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ
или еквивалент.
- Координатор по безопасност и здраве – съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
СМР или еквивалент.
- Копие от годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части за
последните три години, от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията
заложени от Възложителя в документацията.
По отношение на представения от „ЕКО БУЛ“ ДЗЗД, еЕЕДОП, комисията
установи следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически грешки:

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“, участникът е отговорил с „Да“, а на въпроса „Ако съответната
документация е достъпна в електронен формат, посочете....“ не е посочил адрес.

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „Икономическият оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически
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оператори?, участникът е отговорил с „Не“, като коректно е да отговори с „Да” и посочи
участниците в обединението.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„ЕКО БУЛ“ ДЗЗД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани горепосочените
нередности, съгласно изискванията на Възложителя.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „ЕКО БУЛ“ ДЗЗД да представи копия на документи за
посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно, с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Експерт по качеството на строителните материали – да притежава професионална
квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър, специалност „Строителен
инженер”, „Машинен инженер” или еквивалентно, удостоверение за контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника – Списък
на консултантски услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания;
- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор;
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт
БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор.
- Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети
лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидна
застраховка „Професионална отговорност на консултанта”, извършващ строителен надзор да
покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група или еквивалентна.
- Копие от годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части за
последните три години, от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията
заложени от Възложителя в документацията.
По отношение на представения от „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, като част
обединението „ЕКО БУЛ“ ДЗЗД в представения еЕЕДОП, комисията не установи непълноти,
несъответствия или пропуски, както и фактически грешки.
По отношение на представения от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като част обединението „ЕКО БУЛ“ ДЗЗД в представения еЕЕДОП,
комисията не установи непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически грешки.
Комисията констатира, че Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – Образец 7
(2) не е подписана от всички членове на съвета на директорите.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, като част от „ЕКО БУЛ“
ДЗЗД, може да представи нов/и образци на Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ –
Образец 7 (2) подписана от всички членове на съвета на директорите.
ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП „При участие на обединения, които
не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението“. С оглед на изложеното всички
участници в обединението, които ще участват пряко и непосредствено при изпълнение на
поръчката, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП следва да прилагат система за
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват
проектиране и надзор и система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO
14001:2015 или еквивалентен с обхват проектиране и надзор.
По отношение на представения „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009” ЕООД, еЕЕДОП,
комисията установи следните непълноти, несъответствия или пропуски, както и фактически
грешки, както следва:

в Част II: „Информация за икономическия оператор“, A: „Информация за
икономическия оператор“, на въпроса „д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната
държава членка?“, участникът е отговорил с „Да“, а на въпроса „Ако съответната
документация е достъпна в електронен формат, посочете....“ не е посочил адрес
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24
октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г.,
стр. 42).“, участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е
отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член 3
от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския
съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
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2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия
орган (възложителя) или на икономическия оператор.“, участникът е отговорил с „Не“, но
на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“
като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“, на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за измама, която е
произнесена най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
период на изключване, пряко определен в присъдата? По смисъла на член 1 от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316,
27.11.1995 г., стр. 48)“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002
г. относно борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за
извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство
на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговори с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на Министерство на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „А: Основания, свързани с
наказателни присъди“ на въпроса „Издадена ли е по отношение на икономическия
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оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в
престъпна организация, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
(ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос
„Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава —
членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да
бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.
 в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
данъци, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на
възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?“
участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил с „Не“, а
следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен адресът на НАП.
 в Част III: „Основания за изключване“, „Б: Основания, свързани с
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на въпроса „Икономическият
оператор извършил ли е нарушение, свързано със задълженията му за плащане на
социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата
на установяване?“ участникът е отговорил с „Не“, но на следващия въпрос „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС?“ е отговорил с „Не“, а следва отговорът да е „Да“ като е необходимо да бъде посочен
адресът на НАП.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът
„БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009” ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани
горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя.
С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по отношение на годност за
упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние и условията за
технически и професионални възможности на участника, както и с оглед законосъобразното
провеждане на процедурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
13 от ППЗОП изисква от участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009” ЕООД да представи копия
на документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията в
документацията:
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава
професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър, специалност
„промишлено и гражданско строителство”, „строителство на сгради и съоръжения” или
еквивалентно с общ професионален опит - минимум 5 години.
- Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ
или еквивалент.
- Координатор по безопасност и здраве – съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
СМР или еквивалент.
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Заличено
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