
1504, Соф11я, бул. ,.Евлоп1 11 Христо Георгиеви" № 82 

Per. No СИ-29-.5..tр ..1..J.L/.. ... O\ .2020 г.
Екз. единствен 

ПРОТОКОЛ№ 1 

На основание чл. 54 от ПЛЗОЛ от работата на комисията за разглеждане, 
оuенка и класиране на оферти в обществена поръчка. чрез публично състезание. с 
предмет ВР 1004/Общежитие - Реконструкuия на съществуваща сграда за изграждане 
на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", с 2 (две) обособени позиции, 
Обособена позиция № 1 - ВР1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща 
с1·рада 3а изграждане на общежитие във Военна академия ,.Г. С. Раковски"
извършване на СМРР и Обособена позиция № 2 - ВР 1004/Общежитие -
Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна 
акадеl\•1ИЯ .. Г. С. Раковски·' - упражняване на строителен надзор и инвеститорски 
контрол. публикувана в АОЛ с № 00063-2019-0007, https://гndc.bg/profil/obsl1tej2019-
2/. о·гкрита с Решение № 5/12.12.2019 r. 

Днес. 08.01.2020 г., от 08, 15 часа, се проведе публично заседание на 
комисия. назначена със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски"" 
No СИ29-Р ДО2-54/07.О 1 .2020 г., в състав: 

Председател: цивилен служител инж. Давид Василев - началник на 
сектор .. Обществени поръчки и програмиране". 

Членове: 1. цивипен служител Десислава Йорданова - главен експерт в 
сектор „Обществени поръчки и програмиране'"; 

2. Николай Стоименов - юрист, външен експерт вписан в регистъра на
АОЛ под № ВЕ - 1538: 

3. Гергана Ангелова - строителен инженер, външен експерт вписан в
регистъра на АОП под № ВЕ - 2099; 

4. цивилен служител Свилен Челенков - счетоводител в сектор
.. Финанси'". 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2-6 от 
ППЗОП. 

На публичното заседание присъстваха Димитър Митев - упълномощен 
представител на участника „ПАНОВ" ЕООД и Силвия Новакова - упълномощен 
представи·гел на участника „БИЛДКОМ БГ" ЕООД. 



Председателят на комисията запозна присъстващите със заповедта за 
назначава11е на комисията и протокола за предаване на оферти по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП. 

В посочения от Възложителя срок са постъпили 7 (седем) броя оферти, 
както следва: 

№ 
по Входящ№ Дата Час Участник 
ред 

,.БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 

1. СИ-28-4315 19.12.2019 г. 08:43 ч. ИНЖЕНЕРИНГ" АД/,,БСК 
ИНЖЕНЕРИНГ" АД - за обособена 
позиция № 2 
„ТЕХНО ЛЕВЪЛ" ООД - за2. СИ-28-32 02.01.2020 г. 15:50 ч. 
обособена позиция № 2 
.ЛАНОВ" ЕООД - за обособена

"' СИ-28-40 03.01.2020 r. 10:05 LJ, ., . 
" 

позиция № 1 

4. СИ-28-41 03.01.2020 r. 10:10 ч. Сдружение „ВОЕННА АКАДЕМИЯ 
2020" - за обособена позиция № 1 

5. СИ-28-46 03.01.2020 r. 11 :55 ч. Обединение „ИНФРА БИЛД 
СТРОЙ". за обособена позиция № 1 

6. СИ-28-47 03.01.2020 г. 12:30 ч. „КАСА ГРАНДЕ ПРИМ" ЕООД - за 
обособена позиция No 1 

7. СИ-28-48 03.0] .2020 Г. 13:00 ч. „БИЛДКОМ БГ" ЕООД - за обособена 
позиция No l 

С обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. l 03, 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 
No СИ29-РД02-441/02.07.2019 r., 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 
за обособе�Jа позиция № 1 и обособена позиция № 2, оповести тяхното съдържание и 
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис .. Предлагани ценови 
параметри'·, както следва: 

За обособена поз11ш1я № 1 - BPl 004/Общежитие - Реконструкция на 
съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски", Обособена позиция № l - BPI 004/Общежитие - Реконструкция на 
съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски··- извършване на СМРР: 

1. Офертата на ,.ПАНОВ'. ЕООД, коr,.шсията констатира, че в опаковката
се съдържат 2 бр. папки за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане 
на обшежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", Обособена позиция № 1 -
BPl 004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на 
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общежитие във Военна академия .,Г. С. Раковски"- извършване на СМРР и l бр. 
нег1розрачен плик с надпис: .. Предлагани uенови 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 предложение на участника и плика 

с надпис ,.Предлагани ценови параметри·'. Упълномощеният представител на 
.. БИЛДКОМ БГ·· ЕООД отказа да подпише техническото предложение на участника 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 
В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените от участника документи - Образец № 1 (!);
- 1 бр. CD с еЕЕДОП - Образец № 2 (1) ), 1 бр.;
- Заявление за участие - Образец № 3 (1 );
- Техническо предложение-Образец№ 4 (1);

• Обяснителна записка;

• Линеен график за изпълнение на поръчката;

• График на работната ръка;

• Протокол за оглед - Образец № 1 О;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. 1 и 2 от 

ЗОВСРБ - Образец 7 ( 1 ); 
- Плик „Предлагани ценови параметри".

2. Офертата на Сдружение „ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020" с участници

„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ·· ООД и .. АДВАНС-2002'· ЕООД, комисията констатира, че в 

опаковката се съдържат 1 бр. папка за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за 
изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", Обособена позиция 

No 1 - ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на 

общежитие във Вое1-1на академия .,Г. С. Раковски"- извършване на СМРР 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 предложекие на участника и плика 

с надпис .,Предлагани ценови параметри". Упълномощените представители на 

участниците .. БИЛДКОМ БГ" ЕООД и „ПАНОВ" ЕООД отказаха да подпишат 

техническото предложение на участника и плика с надпис .. Предлагани ценови 
параметри ... 

В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените документи -Образец № 1 (1);

3 бр. CD с еЕЕДОП - Образеu № 2 (1), 3 бр.;

Споразумение за Консорuиално Сдружение от 30.12.2019 г.;

Пълномощно на представляващия Сдружението;

Заявление за участие -Образеu № З (1);
Техническо предложевие - Образец № 4 ( 1 );
• Предложение за изпълнение на поръчката;
• Линеен график;
• График на работната ръка;

• Протокол за оглед - Образец № 1 О;

3 



- Деклараuия за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ - Образеа 7 (1 )- 4 бр.; 

- Плик „Предлагани ценови параметри''.

3. Офертата на Обединение „ИНФРА БИЛД СТРОЙ" с участници
.. УНИВЕРС-ПТН'" ООД и „ВЕСТА СТРОЙ БГ' ООД, комисията констатира, че в 
опаковката се съдържат I бр. папка - класьор за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: BPI 004/Общежитие - Реконструкция на 
съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски"', Обособена позиция № 1 - BPJ 004/Общежитие - Реконструкция на 
съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия ,Т. С. 
Раковски'•- извършване на СМРР 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 предложение на участника и плика с надпис ,,Предлагани ценови 
параметри". Упълномощените представители на участниците „БИЛДКОМ БГ' ЕООД 
и .ЛАНОВ" ЕООД отказаха да подпишат техническото предложение на участника и 
11лика с надпис ,,Предлагани ценови параметри". 

В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените документи - Образец № 1 (] );
- ,,Флаш памет" с еЕЕДОП -Образец № 2 (1), 3 бр.;
- Заявление за участие - Образец N� 3 ( 1 );
- Техническо предложение-Образец No 4 (1 );

• Обяснителна записка;
• Линеен график;
• График на работната ръка;
• Протокол за оглед- Образец № 10;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ- Образец 7 ( 1 ), 4 бр.; 

- Копие .. вярно с оригинала·' на застрахователна полица на „ВЕСТ А
СТРОЙ БГ'· ЕООД; 

- Копие „вярно с оригинала·' на О_тчет за приходите и разходите за 2016
г. на .. ВЕСТ А СТРОЙ БГ ООД; 

- Копие .. вярно с оригинала·" на Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. на
,.ВЕСТ А СТРОЙ БГ" ООД; 

- Копие „вярно с оригинала'· на Отчет за приходите и разходите за 2017
г. на ... ВЕСТА СТРОЙ БГ'· ООД; 

- Копие ,;вярно с оригинала" на Счетоводен баланс към 31.12.2017 г. на
.,ВЕСТ А СТРОЙ БГ'· ООД; 

- Копие „вярно с оригинала" на Счетоводен баланс към 31.12.2018 г. на
.. ВЕСТ А СТРОЙ БГ" ООД; 

- Копие „вярно с оригинала·· на Отчет за приходите и разходите за 2018
г. на . .ВЕСТА СТРОЙ БГ·' ООД; 

- Копие ,.вярно с оригинала" на застрахователна полица на ,_УНИВЕРС
птн·· оод: 

- Копие .. вярно с оригинала·· на Съобщение от НАП изх. №
2600И0106602/21.03.2017 г. на „УНИВЕРС ПТН'· ООД; 
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- Копие „вярно с оригинала" на Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО

за 2016 г .. с приложен счетоводен баланс към 31.12.2016 г. и отчет за приходите и 

разходите за 2016 г. на .. УНИВЕРС птн·· ООД; 

- Копие „вярно с оригинала" на Съобщение от НАП изх. №

2600ИО140447/24.03.2018 г. на „УНИВЕРС ПТН" ООД; 

- Копие ,.вярно с оригинала" на Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО

за 201 7 г .. с приложен счетоводен баланс към З 1.12.2017 г. и отчет за приходите и 

разходите за 2017 г. на „УНИВЕРС ПТН'· ООД; 
- Копие „вярно с оригинала" на Съобщение от НАЛ изх. №

2600ИО 171265/20.02.2019 г. на „УНИВЕРС ПТН" ООД; 
- Копие ,.вярно с оригинала·· на Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО

за 2018 г., с приложен счетоводен баланс към 31.12.2018 г. и отчет за приходите и 

разходите за 2018 г. на .,УНИВЕРС ПТН" ООД; 
- Копие „вярно с оригинала" на Договор за гражданско дружество №

1/30.12.2019 г.: 

- Копие .. вярно с оригинала·· на Допълнително споразумение към договор

за гражданско дружество № 1/30.12.2019 г. 

4. Офертата на „КАСА ГРАНДЕ ПРИМ" ЕООД комисията констатира, че

в опаковката се съдържат 1 бр. папка -класьор за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: ВР1004/Общежитие Реконструкция на 

съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 

Раковски--. Обособена позиция № 1 - ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на 

съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г: С. 

Раковски"- извършване на СМРР 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 предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри··. Упълномощените представители на участниците „БИЛДКОМ БГ" ЕООД 

и . .ПА!-1OВ'
. 
ЕООД отказаха да подпишат техническото предложение на участника и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри''. 

В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените документи -Образец № 1 (1);

1 бр. CD с еЕЕДОП -Образец № 2 ( 1 ), 1 бр.;
- Заявление за участие -Образец № 3 ( 1 );
- Тех11ическо предложение-Образец № 4 (1);

• Обяснителна записка;

• Линеен график за изпълнение на поръчката;

• График/диаграма на работната ръка;

• Протокол за оглед - Образец № 1 О;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата □о чл. 3276, ал. 1 и 2 от

ЗОВСРБ- Образец 7 (1 ). l бр.; 
- Плик „Предлагани ценови параметри'·.

5. Офертата на „БИЛДКОМ БГ' ЕООД комисията констатира, че в

опаковката се съдържат 1 бр. папка - класьор за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: BPJ 004/Общежитие Реконструкция на 
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съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски'·, Обособена позиция No 1 - ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на 
съшествуваша сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски"- извършване на СМРР и 1 бр. непрозрачен плик с надпис: ,,Предлагани 
ценови параметри". Коми<:ията 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 предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри'·. Упълномощеният представител на участника „ПАНОВ" ЕООД отказа да 
подпише техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани 
ненови параметри--. 

В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените документи - Образец № 1 (1);

1 бр. CD с еЕЕДОП- Образец № 2 (\), 1 бр.;
- Заявление за участие - Образец № З ( 1 );
- Техническо предложение - Образец № 4 (1 );

• Обяснителна записка;
• Линеен график за изпълнение на поръчката;
• График/диаграма на работната ръка;
• Протокол за оглед - Образец № 1 О;

- Деклара1tия за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ- Образец 7 (1), 1 бр.; 

- Плик ,.Предлагани ценови параметри'·.

За обособена позиция No 2 - ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на 
съшествуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски··. Обособена позиция № 2 - ВР1004/Общежитие - Реконструкция на 
съществуваша сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. 
Раковски'· - упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол: 

1. Офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД/,,БСК
И НЖЕН ЕРИНГ АД комисията констатира. че в опаковката се съдържат 1 бр. папка 
- клас1,ор за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
ВР 1004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на
общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", Обособена позиция No 2 -
ВР 1004/Обшежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на
общежитие във 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 предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри". Упълномощените представители на участниците „БИЛДКОМ БГ" ЕООД
и JIAHOB" ЕООД отказаха да подпишат техни<1еското предложение на участника и
11лика с надпис „Предлагани ценови параметри".

В офертата се съдържат следните документи: 
- Опис на представените документи - Образец № 1 (2);

1 бр. CD с еЕЕДОП - Образец No 2 (2), 1 бр.;
- Заявление за участие - Образец № З (2);
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- Техническо предложение- Образец № 4 (2);
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. 1 и 2 от

ЗОВСРБ- Образец 7 (2), 1 бр.; 
- Плик „Предлагани ценови параметри·'.

2. Офертата на .,ТЕХНО ЛЕвъл·• ООД комисията. констатира, че в

опаковката се съдържат документи за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: BPJ 004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за 

изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски", Обособена позиция 

N� 2- BPI 004/Общежитие - Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на 

общежитие във 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 предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри ... Упълномощените представители на участниците „БИЛДКОМ БГ" ЕООД 

и . .плнов·· ЕООД отказаха да подпяшат техническото предложение 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) оригинал и 1 бр. CD с еЕЕДОП - Образеu

N� 2 (2). 1 бр.; 
- Заявление за участие - Образец № 3 (2);
- Техническо предложение - Образец № 4 (2);

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3276, ал. ] и 2 от

'ЗОВСРБ - Образец 7 (2), 1 бр.; 

- Плик „Предлагани ценови параметри".

След приключване на горните действия, председателя на комисията обяви, 

че публичната част от заседанието на комисията е приключило и продължи своята 

работа в закрити заседания, които се проведоха в периода 08-24.01.2020 r. Комисията 

установи следното: 

[. По отношение на представените от участниuите по обособена 

пю1щ11я № I, еЕЕДОП, комисията vстанови следните непълноти, несъответствия 

иJщ 11ропуски, както и фактически грешки, както следва: 

1. За представения от „ПАНОВ" ЕООД еЕЕДОП:

• в Част 11: ,,И11формация за икономическия оператор", А:

„Информация за икономическия оператор", на въпроса ,,д) Икономическият 

оператор може ли да представи удостоверение за платени соц11алноосигурителни 

в11оск11 и данъцп или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възлож1псля 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 електроt1ен 

формат, посочете .... " не е посочил адрес като е необходимо да бъде посочен 

адресы· на НАП. 
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• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с
наказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 
11коном11чсския оператор или на лице, което е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което има правомощия да ro представлява, 
да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 
11ай-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 r. 
относно борбата с организираната престъпност (0В 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 необход11мо да бъде посочен 
адресът на М11нистерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Ос11ования за �включване", ,,А: Основания, свързани с
наказателш-1 пр11съди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор ил11 на лице, което е член на неговия административен, 
уnрав11теле11 или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 
да взема реше•1ия или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за 11змама, която е произнесена най-много преди пет години 
или с1�гласно 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 Jшца 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., стр. 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 
от1·оворил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 
адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с
наказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 
11кономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 
управителен или надзорен ор1·а11 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 
нли 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 С 316, 27.11.1995 г., стр. 
48)" участникът е отговорил с ,,Не", но на следващия въпрос „Тази информация 
достьпна ли е безш1атно за органите от база данни в държава - чJ1енка на ЕС?" е 
отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 
адрес1>т на Мшшстерство на правосъдието. 
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• в Част 111: ,,Осflования 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 иJ1и надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решения или да упражнява контрол в рамк1пе на тези оргаflи, 

окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

11аi•1-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, как-то е посочено в член 4 от същото рамково решение." 

участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

достъпна JШ е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 

отrоворш1 с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде 11осо�1ен 

адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни ·присъдтt" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган 11ли 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 

члеп 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 

цеJште на изпирането на пари и финанс11рането на тероризъм (ОВ L 309, 

25.11.2005 r., стр. 15)." участникът е отговорил с „Не .. , но на следващия въпрос „Тази 

1шформация достъпна ш1 е безплатно за органите от база данни в държава -

чле11ка на ЕС'!" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като с 

необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди'• на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономиL1еския оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управитеден или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

око1-1"1ателна присъда за участие в престьшш организация, която е произнесена 

най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

перпод 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 11е1·0 и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета 

(ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. J)." участникът е отговорил с „Не", но на следващия

въпрос „Тази информация дос1ъшш ли с безплатно за органите от база данни в 

държава - членка на ЕС'!" с отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като 

е необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието. 
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• в Част 111: ,,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 въз.rщгащия орган или възложителя, ако е 

разлпчна от държавата на установяване?" участникът е отговорил с „Не", но на 

следващия въпрос „Тази информация достьпна 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 11еобходимо да бъде посочен адресът на НАП. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъци нл11 социалноосиrурителtш вноски" на въпроса 

„Иконом11ческият оператор извършил ли е нарушение, свързано със 

задълженията му за плащане на социалноосиrурителни 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 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свър·1ани с

несъстоятелност, конфликпt на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Икономи•1сският 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 рег11стър. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

11есъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Икономическият оператор предмет ли е на производство по 

11есъстоятелност 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 111: ;,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 

отговориJ1 с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,Основания за и:1ключване", ,,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 с·ьrласно 

националните ·1аконови и подзаконови актове'! участникът е отговорил с „Не", но 

на следващия въпрос „Тази информация достъпна JIИ е безплатно за органите от 
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база данн1t 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 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Актив11те на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор 

или o:r съда? участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

информация достьпна 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 ПI: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?, 

участ1-1икът е отговорил с „Не", 1-10 на следващия въпрос „Тази информация 

достъ11на ли е безплатно за органите от база 11анш1 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

състоя1-ше" участ1-1икът е посочил неговия общ годишен оборот за броя финансови 

години, И'3Исквани в съответното обявление, в документацията за обществената 

поръчка или в ЕЕДОП, като началната дата е О 1.01.2018 г., а крайната 30.12.2019 г. 

Предв1щ гореизложеното и на основание �ш. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

vчастникът „ПАНОВ" ЕООЛ, може да представи нов еЕЕЛОП, като отстрани 

горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя. 

С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по 

от11ошение на годност за vпражняване на професионална дейност, икономическо 

и финансово състояние и условията за технически и професионални 

възможности на ,1част1-шка, както и с оглед законосъобразното провеждане 1ta

процедупата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 

13 от ЛЛЗОП изисква от vчаспшка „ПАНОВ" ЕООД да представи копия на 

документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно 

11зискванията 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 оrтит - минимум 5 години. 

- Тех1-1ически ръководител - отговарящ на изискванията съгласно чл. 1 бЗа

от ЗУТ ( .. Строителят е длъ.J1сен да 11аз11ачи по трудов договор технически 

прааоспособ11и лица. ,,·oumo да uзт,риtват техничес":о ръководство на строю1сuте. ") 

или еквивалент. 

- Лице по безопасност и ·щраве - съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМРР или еквивалент. 

- Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в

строителството ... 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 
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изисква1-1ията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Валидната 
застраховка . .Професионална отговорност в строителството" да покрива минималната 
застрахователна сума за строежи първа група, четвърта категория или еквивалентна. 

- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника -
Списък на строителството, идентично или сходно 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 [SO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или 
проектиране и надзор. 

- Копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната
среда по стандарт БДС EN rso 14001:2015 или еквивалентен с обхват 
строителство/или проектиране и надзор. 

- 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. 

2. За представения от сдружение „ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020"

еЕЕДОЛ: 
Според споразумение за консорциално сдружение, сдружението 

„ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020" се състои от ,.АДВАНС-2002" ЕООД и „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ" ООД с разпределение за видовете СМР е 80 към 20 %. 
2.1. По отношение на представения от сдружение „ВОЕННА 

АКАДЕМИЯ - 2020", еЕЕДОП: 
• в tfacт 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„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 

възлож11теля да получи удостоверението •tрез 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 като е необходимо да бъде посочен 

адресът на НАП. 

• в Част 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„Информация за икономическия оператор", на въпроса „Икономическият 

оператор у•1аства ли в процедурата за възлагане на обшествена поръчка заедно с 

други r1ко1юм11чески оператори?, участникът е отговорил с „Не". Участникът е 
сдружение и би следвало отговорът да е „Да'·, като бъдат посочени участниците в 
ко1-1сорuиалното сдружение. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

1-1аказателни присъди••, на въпроса „Издадена ли е по отношение 1-1а 

11ко11омическия оператор или на лице, което е член на неговия администрапtвен, 

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 
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най-1\.нюго 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 r. 

относно борбата с организираната престъпност (OВ L 300, J 1.11.2008 г., стр. 42).", 

участниh.'ЪТ е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

дос1ъпна JШ 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 ПI: ,,Основания за изключване'\ ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди", на въпроса ,.Издадена ли е по отношение на 

ико•юмическия оператор или на лице, което е член на неговия админ11стративен, 

управителен или надзорен орган 1•1.rш 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? Съг.r�асно определението в член 3 от Конвенцията за 

борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските 

общности ил1t длъжностни шща на държавите - членки на Европейския съюз 

(OВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 

2003/568/П ВР 11а Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в 

•1аспшя сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство

на в·ьзJ1агащия 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 М�шистерство на правосъдието.

• в Част ПI: ,,Основа11ия 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 ИJIИ което има правомощия да го представлява, 

да взема решения ИJiи да упражнява контроJ1 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 I от Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 

48)" участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

дос�ъшш 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 IH: ,,Основания ·за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" 1-1а въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономи•1еския оператор 11J1и на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен ор1·ан или което има правомощия да го представлява, 

да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

око11чателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

•�ай-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага
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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 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „ Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е •�лен на неговия административен, 

управителен 11лп надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема реше1шя 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 

•1лсн I от Директива 2005/60/ЕО 11а Европейския парламент и на Съвета от 26

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за

целите на юпирането на пари 11 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 1-1а ЕС'?" е отговорил с ,,Не", а следва отговорът да е „Да" като е

1-1еобходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието.

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е •1лен на неговия административен, 

у11равителен ил11 надзорен орган или което има правомощия да ro представлява, 

да юема 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 съгJ�асно която продължава да се прилага 

период на 11Зключване, пряко определен в присъдата'? Съгласно определението в 

•1лен 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5

април 2011 г. относно предотвратяването II борбата с трафика на хора и защитата

на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета

(0В 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 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъц11 или социа.rшоосигурителни вноски" на въпроса

„ Икономическият оr1ератор 1пвършил 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 
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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 НАП. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъци или социалноосигурителн11 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 дос1ъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в д'ьржава - 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 

нссъстоятеJ1t1Ост или ликвидация?" участникът е отговорил с „Не", но на

следващия въпрос „Тази информация достъпна л1•1 е безплатно за органите от база 

да1ши в държава - членка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е 

,,Да" като е необхощ1мо 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 .rш е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 

отговор11л с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Тър1-овския регистър. 

• в Част ПI: ,,Основания за изклю•шане", ,,В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, ко11фликти на ••штереси или професионално нарушение" на

въпроса .,Намира ли се ико1-юмическият оператор в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно 

11ационалните законови и подзакоиови 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 от1-оворил с „Не", а следва отговорът 

да е ,,Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

иесъстоятеJшост, конфликти на интереси или професионално нарушение'' на

въпроса „Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор 

11ли от съда'! участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

информация достъпна ли с безплатно за органите от база данни в държава -
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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

11есъстоятелност, 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 

достьnна ли е бсзnJJатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 

отговорил с „Не", а следва отговорът па е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Търговския регистьр. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

vчастникът сдрvжение „ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020"2 може да представи нов 

еЕЕДОП, като отстрани горепосочените нередности, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

С оглед поставените изисквания от страна на ВъзложитеJJя по 

отношение 11а гопност за vnражняване на професионална дейност, икономическо 

11 финансово състояние и условията за технически и професионални 

възможности 11а vчастника, каr..'"То 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 �висква от vчастника сдрvжение „ВОЕННА АКАдЕМИЯ - 2020" 

да представи копия на докvменти за посочените от него в еЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията в докvментацията: 
- Ръководител на обект. Ръководителят на обекта трябва да притежава

професионална квал.ификаuия ,.инженер" и образователна степен магистър. 

спеuиалност ,.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. 16За

от ЗУТ ( .. Строителят е длъJ1се11 да 1юз1-ючu по трудов договор тех11ически 

11равоспосо61111 .7ица, 1-:оито да извърииют техническо ръ,.;_оводство иа строе:жите. '') 

или еквивалент. 

- Лице по безопасност и здраве - съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМРР или еквивалент. 

- За юридическите лица. които ще изпълняват СМРР да бъдат представени

копия на валидни застраховки „Професионална отговорност в строителството", по 

смисъла на чл. J 71 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 r.). Валидната застраховка „Професионална 

отговорност в строителството'· да покрива минималната застрахователна сума за 

строежи първа група. четвърта категория или еквивалентна. 
- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника -

Списък на строителството. идентично или сходно 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. 
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- Копия на Сертификати за внедрена система за управление на качеството

по стандарт БДС EN rso 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или 

проектиране и надзор. 

- Копия на Сертификати за внедрена система за управление на околната

среда по стандарт БДС EN ISO 14001 :2015 или еквивалентен с обхват 

строителство/или проектиране и надзор. 

- 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. 

2.2. По отношение на представения еЕЕДОП от.,,АДВАНС-2002" ЕООД, 

като участник в сдружение „ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020": 

• в Част 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„Информация за икономическия оператор", на въпроса „д) Икономическият 

оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни 

вносюt 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 като е необходимо да бъде посочен 

адресът на НАП. 

• в Част IJ: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„Информация ·3а икономическия оператор", на въпроса „Икономическият 

оператор у�шства ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с 

други икономически оператори?, участникът е отговорил с „Не". Участникът е 

сдружение и би следвало отговорът да е .,Да', като бъдат посочени участниците в 

ко11сорциалното сдружение. 

• в Част III: ,,Основания за 11зключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни 11рисъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

ико11ом11ческия оператор или на лице, което е член на неговия административе11, 

управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решения иш1 да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда за у��астие в. престъпна организация, която е произнесена 

най-много преди пет годи1111 или съгласно която прод·ьлжава 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. 

относ110 борбата с организираната прес-.ъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 r., стр. 42).", 

участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

дос1ъ11на ш1 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 111: ,,Основания ·1а изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди", на въпроса .,Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор 1-i.r1и 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 
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иJiи cъrJtac1ю която продължава да се прилага период Fta 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 r., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 

2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 r. относно борбата с корупцията в 

частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 r., стр. 54). Това основание за изключване 

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство 

1-1а възлаr·ащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.", 

участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

дос-1ъпна .rш е безплатно за органите от база дапни в държава - членка на ЕС?" е 

отговорил с „Не'', а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Мюшстерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,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, 

у11равителен 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 l от Конвенцията за защита на 

финансов1пе интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 r., 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 ПI: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

11кономическа1я оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

у11равнтелен 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 11реди 11ет години или съгласно която продължава да се прилага 

11ериод на изключване, пряко 011ределен в присъдата? Сы·ласно определението в 

члс11ове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 r. относно борба с 

тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също 

обхв,1ща 11одбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване 

на престъпление, както е посочено в •1лен 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 СJ1едва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" 1ш въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лrrце, което е член на неговия административен, 

управителен 11ли надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решения иш1 да у11ражнява контрол в рамките на тези органи, 
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окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

период 11а изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в 

член 1 от Директива 2005/60/ЕО па Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 

целите иа изпирането на пари 11 финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 

25.11.2005 г., стр. 15)." участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

ш1формация 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 111: ,,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 пр11съда за участие в престъпна организациn, която е произнесена 

най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

пер1юд 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 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски" на въпроса 

„ Икономическият оператор извършил л11 е нарушение, свързано със 

задължениsпа 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 оъпрос „ 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 социалнооспгуритедн1:1 вноски" на въпроса 

„Икономи�rеският оператор извършил ли е нарушение, свързано със 

·Jадълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в

страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган

11ли възложителя, ако е разли�ша от държавата на установяване'!" участникът е

отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация дос1ъпна 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 IП: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?" участникът 
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е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е 

безn.11атно 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 

Тьрговския регистър. 

• в Част 111: ,,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 необход11мо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част IJI: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

••есъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение'• на

въпроса „Има ли иконом1-1ческият оператор споразумение с кредиторите?"

участникът е отговорил с „Не", но на следващия Еъпрос „Тази информация

достъпна ли е безПJштно за оргашпе 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 111: ,,Основания за изключване•\ ,,В: Основания, свързани с

несъстоятел•1ост, 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 1тодзаконови актове? участникът е отговорил с „Не", но 

на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава - •1ленка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът 

да е „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти 11а интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Активите на икономи•1еския оператор управляват ли се от ликвидатор 

или от съда? участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

11нформация 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 111: ,,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 

достъпю1 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. 

Предвид гореизложеното 11 на основание •1л. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

,,АдВАНС-2002" ЕООД като vчастник в сдружение „ВОЕННА АКАдЕМИЯ -

2020", може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани горепосочените 

нередности, съгласно изискванията на Възложителя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл. 59. ал. 6 от ЗОП ,,При участие на 

обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор 
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се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, f 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

vсловие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на vчастието 

на лицата пра1 изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението". С оглед на изложеното всич_ки участниuи 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 

строителство и надзор и система за управление на околната среда по стандарт БДС 

EN ISO ] 400] :2015 или еквивалентен с обхват строителство. 

2.3. По отношение на представения еЕЕДОП от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ'� 

ООД, като участник в сдружение ,.ВОЕННА АКАДЕМИЯ - 2020": 

• Част 1: ,,Информация за процедурата за възлагане на обществена

поръчка •• за възлагащия орган или възложителя", ,,Информация относно 

процедурата за възлагане на обществена", Наименование: ,,ВР 1004/Обще:житие 

- Реко11струю1ия на сыцествуваща С?рада за изграж·даие иа обще:ж:итие във Boeuua

ш,·аде.11шt .. Г С. Рш:овсRu" за обособена позиция № 2 - ВР/004/Обще;житие -

РеRО11стру1,:ция ,ю съществуваща сграда за изгра:J1сдс111е 11а обще;житие във Воетю

т:аде.ния ., Г С. Ракопс1.и" - упра:J1снява11е на строителе11 ,юдзор ". В Кратко

описание са посочени дейностите също за обособена позиция № 2 - участникът е

използвал образец на еЕЕДОП за обособена позиuия № 2. В Част П: ,,Информация

за ико1-юмическия оператор", А: ,,Информация за икономическия оператор",

„Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за

която (които) икономическият оnератор желае да направи оферта:", участникът

е посочил обособена позиция № 1 - ВР1004/Общежитие - Реконструкция на

съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С.

Раковски" - извършване на СМРР.

• в Част 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„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 като е необходимо да бъде посочен 

адресът на НАП. 

• в Част III: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

иконом11ческия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решеш-ш 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 

ЧJ1ен 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 
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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 111: ,,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 правомоmия 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 

11Jш съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко 

определен в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за 

борба с корунцията, в която участват длъжностни лица на Европейските 

общности или длъж1юспш лица на държавите - членки на Европейския съюз 

(ОН С 195, 25.6.1997 r., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 

2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 r. относно борбата с корупцията в 

частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване 

обхваща и корупцията съгласно определението в пационалното 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?" с 

отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди", на въпроса ,.Издадена ли е по отношение на 

11ко1-юмическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взем�1 решеш1я или да упражшша 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 С 316, 27.11.1995 г., стр. 

48)" участFiикът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

достъш�а 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 

адрес·ьт па Министерство на правосъдието. 

• в Част IП: ,,Основания за изключване", ,,А: Осt1ования, свързани с

наказате.rши присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

ико1юмическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решен11я или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда за участие в престъпна ор1·анизация, 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 1·., стр. 3). Това основание за изключване също 
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обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извърщване 

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 безп.r1атно 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 

алресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказатешш прнсъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен �ши 1•�адзорен орган 11ш1 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 

пер11од на изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в 

член 1 от Дире�--rнва 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 11 финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 

25.J 1.2005 г., стр. 15)." участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за орrа1ште от база данни в държава -

членка 1ш ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е 

необходимо да бъде посочен адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване'•, ,,А: Основания, свързани с

наюнателш1 присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

икооомическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен 1tли надзорен орган иш1 което има правомощия да го представлява, 

да взема решения иш-1 да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

най-много преди пет .-одини 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 r. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата 

юt жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629ffiBP 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 дан1-111 в 

държава - чле11ка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като 
е 11еобход11мо да бъде 11осочен адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъци или социалноосиrурителни 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 

разли•ша от държавата на установяване?" участникът е отговорил с „Не", но на

следваш.и я въnрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава - членка t1a 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 изклю•1ва1-1е", ,,Б: Основания, свързани с

плащането на данъци или социалноосиrурителни вноски" на въпроса
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„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със 

задълженията му за плащане на социалноосиrурителни вноски, както в 

страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган 

11ш1 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 IП: ,,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 следвашия въпрос „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за орrан11те от база данни в държава - членка на ЕС?" е отговорил с 

„Не", а следва отrовор·ьт да е „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на 

Търt'ОВСКИЯ регистър. 

• в Част ПI: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарущение" 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 [lf: ,,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 реrис1Ър. 

• в Част 111: ,,Основания за изклюLшане", ,,В: Основания, свързани с

иесъстояте.rшост, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса .. Намира ли се 11кономи•1еският оператор в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и rюдзаконови актове? участникът е отговорил с ,,Не", но 

11а 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 

1111формация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава -

чле11ка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е 

необхоJщмо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част ПI: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интерес11 или професионално нарушение" на 

въпроса Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?, 
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участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 
достьnна ли е безплатно за органите от база данки 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. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ПЛЗОП, 
участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ'' ООД като участник в сдрvжение „ВОЕННА 
АКАДЕМ ИЯ - 2020", може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани 
горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл. 59, ал. 6 от 3011 „При участие на 
обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор 
се доказва от обединението vчастник, а не от всяко от лицата, включени в него, f 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 
vсловие, необходимо за изпълнение на поръ�1ката, съгласно изискванията на 
норl\1ат11вен или административен акт и съобразно разпределението на участието 
на лицата при изпълнение на дейносппе, 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 
строителство и надзор и система за управление на околната среда по стандарт БДС 
EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство. 

3. За представения от обединение „ИНФРА БИЛД СТРОЙ", еЕЕДОП:
Според споразумение за договор №1/30.12.2019 r., дружеството „ИНФРА

БИЛД СТРОЙ" се състои от ,,ВЕСТ А СТРОЙ БГ" ООД и „УНИВЕРС-ПТН" ООД с 
разпределение 51 към 49 %. 

3.1. По отношение на представения от обединение „ИНФРА БИЛД 
СТРОЙ", еЕЕДОП: 

• в tJacт П: ,,Информация за икономическия оператор", А:
„Информация за икономическия оператор", на въпроса „д) Икономическият 
оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосиrурителни 
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, посо•1ете .... " не е посочил адрес като е необходимо да бъде посочен 
адресът на НАП. 

• в Част 11: ,,Информация за иконом_ическия оператор", А:
„Информац11я за икономическия оператор", на въпроса „Икономическият 
оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с 
други ико1юl\п1•1ески оператори?, участникът е отговорил с „Не". Участникът е 
обединение и би следвало отговорът да е „Да', като бъдат посочени всички участници 
в обединението. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с
несъстоятелност, конфл111..--т11 на интереси или професионално нарушение" на 
въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?" участникът 
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е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е 

безплат110 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 реп1стър. 

• в Част ПI: ,,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 ор1·аните 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 111: ,,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 

достъщш ли е безшшпю 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

несъстоs1телност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса ,.Намира ли се икономическият оператор в аналогична на 

несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съr ласно 

национашште законови и подзаконови актове? участникът е отговорил с „Не", но 

на следващия въпрос „Тази информация достъпна ш1 е безплатно за органите от 

база данни в държава - •шенка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът 

да е „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Активите на икономическия оператор управ.11яват ли се от ликвидатор 

или от съда? участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази 

информацш1 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 111: ,,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 орга1-ште 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 регис1ър. 

• в Част 111: ,,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 ипформациSJ 

достьпна 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. 
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• Част IV: ,,Критерии за подбор", Б: ,,Икономическо и финансово
състоян11е", ,,Конкретен годишен оборот, Неговнят конкретен годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от поръчката, за изисквания брой финансови 
годин1-1 съгласно обявлението, документацията за обществената поръчка или 
ЕЕДОП е, както следва: ... " - Декларираният конкретен оборот за 2018 г., 2017 г. и 
2016 г. не съответства на оборота по представените отчети за приходи и разходи. 

• Част IV: ,,Критерии за подбор", В: ,,Технически и професионални
способности", ,,За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които 
ще извършат строителството, Образователна и професионална квалификация 
Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав 
(в зависш�10ст от из11скванията, посочени в обявлението или в документацията 
з�1 обществената поръ�1ка) притежават следната образователна и професионална 
квалификация.: Моля, опишете подробно .. " - участникът е посочил технически 
ръководител, координатор по безопасност и здраве, контрольор по качеството на 
строително - ремонтните работи и данни за лицето Александър Николов, но 
коr,.,1исията не става ясно дали същият ще бъде ръководител на обекта. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 
учаспшкът обед11нение „ИНФРА БИЛД СТРОЙ" с участници „ВЕСТА СТРОЙ 
БГ" ООД и „УНИВЕРС-ПТН" ООД 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 професионалm1 
възможности на участ11ика, както и с оглед законосъобразното провеждане на 
прщ{едурата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП юисква от участника Обединение „ИНФРА БИЛД СТРОЙ" с 
участници „УНИВЕРС-ПТН" ООД и „ВЕСТА СТРОЙ БГ" 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. 

- Технически ръководител - отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а
от ЗУТ (.. Строителят е длъ.же11 да 11аз1ючи по трудов договор техиuчески 

правоспособ1щ лица, които да извърuщат техническо ры:оводство на строе.?1сите. ") 

или еквивалент. 
- Лиuе по безопасност и здраве - съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на СМРР или еквивалент. 

- Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството·'. 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.). Валидната 
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застраховка . .Професионална отговорност в строителството" да nокрива минималната 
застрахователна сума за строежи първа група, четвърта категория или еквивалентна. 

- Доказателства за изпълнена nоръчка посочена в еЕЕДОП на участника -
Списък на строителството, идентично или сходно 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. 

- Копия на Сертификати за внедрена система за управление на качеството
по стандарт БДС EN ISO 9001 :2015 или еквивалентен с обхват строителство/или 
проектиране и надзор. 

- Копия на Сертификати за внедрена система за управление на околната
среда по стандарт БДС EN ISO 14001 :2015 или еквивалентен с обхват 
строителство/или проектиране и надзор. 

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, � 
11зклю•1е1-111е на съответна регистрация. представяне на сертификат или друго 
vсловие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт 1-1 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 (СМРР), 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 
строителство и надзор и система за уnравление на околната среда по стандарт БДС 
EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство. 

3.2. По отношение на представения от „ВЕСТ А СТРОЙ БГ" ООД, 
еЕЕДОП като участник в дружеството „ИНФРА БИЛД СТРОЙ", комисията не 
констатира пропуски и несъответствия. 

3.3. По отношение на представения от „УНИВЕРС-ПТН" ООД, еЕЕДОП 
като участник в дружеството „ИНФРА БИЛД СТРОЙ" комисията не констатира 
n ропусю1 и несъответствия. 

4. За представения от „КАСА ГРАНДЕ ПРИМ" ЕООД, еЕЕДОП:
• в Част 11: ,,Информация за икономи.:1еския оператор", А:

„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 
въз.r10ж1пеля 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 с достъпна в електронен 
формат, посочете .... '' не е посочил адрес като е необходимо да бъде посочен 
адресът на НАП. 
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• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси 11ли 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 отrоворил с 

„Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на 

Търrовския регистър. 

• в Част 111: ,,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 

да11ю1 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 111: ,,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 

постъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 
оп·оворил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 
адресът на Търговския регистър. 

• в Част IП: ,,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 

па с „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,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 ш1 е безплатно за органите от база данни в държава 

членка на ЕС?" е отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е 

необхопимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част ПI: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

11есъстоятелност, 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 JПI е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 

от1·овор11л с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът ш1 Търговския регистър. 

• в Част IV: ,,Критерии за подбор", ,,А: Годност: В член 58, 11араграф

2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор: на въпроса 

Вписване в съответен професионален регистър? участникът е отговорил с „Да", на 

следващия въпрос „Тази информация достъпна л1t е безплатно за органите от база 
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данни в държава - �шенка на ЕС?" е отговорил с „Да", в Код е посочено 

Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи с обх.ват : 1 група, 1 категория № 

IV - TV015567 валидно до 30.09.2020 r., но е сгрешен номерът му. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 11 ал. 9 от ППЗОП, 

vчаспшкът „КАСА ГР АНДЕ ПРИМ" 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 vпражня.ванс на професионална дейност, икономическо 

11 ф1шансово състояние и vсловията за технически и професионални 

възможности на участника, кar..-ro и с оглед законосъобразното провеждане на 

процедvрата, комисия на ос11ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП изисква от vчастника „КАСА ГРАНДЕ ПРИМ" ЕООД да 

представи кош1я на докvменпt за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията в докvментацията: 

- 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 ( .. Строителят е длъ:же11 да 1юз1ючи по трудов договор тех11ически 

правос11осо611и лица. 1-,оито да извъришат техническо ръководство на cmpoe:;,cume. ") 

или еквивалент. 

- Лице по безопасност и здраве - съгласно чл. 5, от Наредба № 2/2004r. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМРР или еквивалент. 

- Копие на валидна застраховка ,.Професионална отговорност в

строителството'', по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лиuа, 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.). Валидната 

застраховка „Професионална отговорност в строителството" да покрива минималната 

застрахователна сума за строежи първа група, четвърта категория или еквивалентна. 

- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника -
Списък на строителството, иденти01110 или сходно 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 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. 

-Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или
проектиране и надзор. 
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- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на околната

среда 110 стандарт БДС EN ISO 14001 :2015 или еквивалентен с обхват 

строителство/или проектиране и надзор. 

5. За представения от „БИЛДКОМ БГ' ЕООД, еЕЕДОП:

• в Част 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:

„Информация за икономическия оператор", на въпроса „д) Икономическият 

оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни 

вноск11 и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възлож1пеля да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до 

•�ационална 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 като е необходимо да бъде посочен 

адресът на НАП. 

• в Част IJI: ,,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 адм_инистративен, 

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 

11ериод 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 

достъп•�а ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?" е 

отговориJ1 с „Не", а следва отго�оръ т да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

1-1аказателни 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 

общносп-1 или дJ1ъжноспrи лица на държавите - членки на Европейския съюз 

(ОIЗ 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, ЗJ.7.2003 г., стр. 54). Това основание за �включване 

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство 

на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.", 

участникът е от,·оворил с „Не'", но на следващия въпрос „Тази информация 

достьш-1а 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 правос1,д1,1ето. 
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• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

11аказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

11коноl\н1ческия оператор или на шще, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има правомошия 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 съглас110 която продължава да се прилага период на изключване, пряко 

определен в присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за зашита на 

фи11а1,1совите интереси на Европейските общности (ОВ С 316 , 27.11 .1995 r., стр. 

48)" у<-tастникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

Jlостъш�а 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 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отпошен11е на 

икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен илн на}lзорен орган ил11 което има правомощия да го представлява, 

да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда за участие в nрестъmаа 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 L и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 r. относно борба с 

тероризма (0В L 164, 22.6 .2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също 

обхваша подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване 

на престъпление, както е посочено в �ше11 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 1,1еобходимо да бъде посочен 

адресът на Министерство на правосъдието. 

• в Част 111: ,,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 надзоре11 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 cъrJiacнo 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 (08 L 309 ,

25.1 J .2005 г. , стр. 15)." участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос„ Тази

инфор1нация 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 111: ,,Основания за 11зключване", ,,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 1-1адзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

да взема решею1я или да упражнява контрол в рамките на тези орга1ш, 

окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

най-много пред11 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 

апр11л 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 ПI: ,,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 с установен, 

така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е 

различ1-1а 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 111: ,,Основания за изключване", ,,Б: Основания, свързани с

плаща1-1ето на данъци или социалноосигурителни вноски" на въпроса 

„Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със 

задълженията му за плащане на сошrалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която е уста11овен, 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 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

нес·ъстоятелност, конфли�.."Ти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?" участникът 

е отговорил с „Не", но на следващи.я 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 реп1с1ър. 
• в Част IП: ,,Основан1-1я за изключване", ,,В: Основания, свързани с

••есъстоятелност, 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 държаrJа - 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 
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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 [П: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

11есъстоятелност, 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 с „Да'' като е необходимо да бъде посочен адресът на Търговския регистър. 

• в Част 111: ,,Основания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

11есъстояте.111юст, конфликти на интереси или професионално нарушение" на 

въпроса ,,Активите на 11кономическия оператор управляват ли се от ликвидатор 

или от съда? участникът е отговорил с ,,Не", но на следващия въпрос „Тази 

1111формаuия 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 111: ,,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 даюш в държава - членка на ЕС?" е 

от1·оворил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Търговския регистър. 

• Част IV: ,,Критерии за подбор", А: Годност, В член 58, параграф 2

от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните критерии за подбор: Вписване в 

съответен 11рофесионален регистър Икономическият оператор с вписан в 

съответните 11рофесионални регистри в държавата членка на установяване, 

посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение 
на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други 

изисквания, посочени в същото приложение. участникът е отговорил с „Да", но на 

следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава - членка на ЕС? отговорът да е „Да", но е посочен стар номер 

t1a удостоверението за вписване н Централния 11рофесионален регистър на 
строителя. 

• в Част IV: ,,Критерии за подбор", ,,Б: Икономическо и финансово 

състояние" участникът не е посочил неговия обш годишен оборот за броя финансови 

години и конкретен годишен оборот изисквани в съответното обявление, в 

документаuията за обществената поръчка или в ЕЕДОП. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 
участникът „БИЛДКОМ БГ" ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП, като 
отстрани горепосочените нередности, съгласно изискванията на Възложителя. 
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С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по 

отношение на годност за упражняване на професионална дейност, икономическо 

и финансово състояние и vсловията за теnшчески 11 професионални 

възможности на vчастника, 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 „БИЛДКОМ БГ" ЕООД да представи копия 

на документи за посочените от него в еЕЕЛОП 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 екви-валентно с общ професионален опит - минимум 5 години. 

- Технически ръководител - отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а

от ЗУТ (.. Строителят е длъ.же,-1 да 11ашачu по трудов до?О(Юр технически 

правоспосо611и лица. ,,·оито да извър1иrют тех1111ческо ръководство на строе:жите. ') 

или еквивалент. 

- Лице по безопасност и здраве - съгласно чл. 5. от Наредба № 2/2004r. за

минималните изисквания за здравословни и б�зопасни условия на труд при 

извършване на СМРР или еквивалент. 

- Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в

строителството 
.. , 110 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 1:fЛИ 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.). Валидната 

застраховка ,.Професионална отговорност в строителството" да покрива миnималната 

застрахователна сума за строежи първа група, '-lетвърта категория или еквивалентна. 

- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника -

Списък на строителството. идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойностrа. датата, 

на която е прикmо•1ило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено 

в съответствие с нормативните изисквания. 

- Копие на Сертификат за внедрена сиt:тема за управление на качеството

по стандарт БДС EN ISO 9001 :2015 или еквивалентен с обхват строителство/или 

проектиране и надзор. 

- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по

стандарт БДС EN ISO 14001 :2015 или еквивалентен с обхват строителство/или 

проектиране и надзор. 

- Копие от годиш1-1и фи,шнсови отчети или някоя от съставните му части,

от които да е видно, че участникът отговаря на изискванията заложени от 

Възложителя в документацията за последните три приключили финансови години -

2016 г .. 2017 г., 2018 г. 

11. Ло отноше1-111е на представените от участниците по обособена

позиция № 2, еЕЕЛОП, комисията установи следните непълноти, несъответствия 

1t.r1и пропуски, както и фактически грешки, както следва: 
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1. За представения от „БУ Л СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ"
АД/,,БСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, еЕЕДОП: 

• в Част III: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с
наказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношеш,е на 
икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 
управителен 11ли надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 
да взема решения 11ли 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 r. относно борбата с корупцията в 
частния сектор (OВ L 192, 31.7.2003 r., стр. 54). Това основание за изключване 
обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство 
на в·ьзлагащия 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. 

След справка в Търговския регистър комисията констатира, че: 

-Декларацията по чл. 3276, ал. J и 2 от ЗОВСРБ - Образец № 7 (2) не е

подписана от всички сrленове на съвета на директорите. Съгласно чл. 3276, ал. 1 и 2 от 

ЗОВСРБ .. (/) ВоетюслуJ1сещ ш1и цивиле11 слу:жител, изпълняващ действия по 
ynparne11uc. разпоре:ж·да//е или 1'онтрол в Министерството на отбртюта, в 
cmpy"mypume 1ю прю,о подчинение ,ю .11и11истъра на отбрсшата или в Българсл:ата 
ар.ния. "·oitmo в послед11ата година от изпълне1-1ието 1ю правомощията или 
задъл:же11ията си по служба с участвал в провеJ1сда1-1ето на процедури за обществени 

поръч,.:и 11л11 в процедури, свързсти с предоставяне 110 средства от фондове, 

пр111юдлеJ1С'ащи 11а ЕвропейС1'UЯ съюз юш предоставени от Европейския съюз на 

бъ.??OfJCh·ama дър.J1С'ава, 1 -1я.ма право в продъл:ж:е1ше ,ю три годшш от 
освобо.ждавстето .ну от воетш слуJ!Сба или от преhратяване на слуJ1себното му 
правоотнтие11ие да участва или да представлява физическо или юридическо лице в 
та"ива проl(едури пред структурите. в 1.:оито е слуJ1сил. 

(2) Забрстата за участие в процедури за обществени поръ,uш или в
процедури. свърза11и с предоставяне 1ш средства от фондове. принадле:ж.'ащи на 
Европейсю,я съюз или предоставени от Европейс1'ия съюз 1-1а българската дър.?К'ава, 
се при.7а?а и за юридичео:о лице. в 1,оето лицето по ал. 1 е станало cъдpyJIC'f-lИK, 

прите,J1сава дялове или е управител или член 1ш op?m1 на управление w1u контрол след 
освобо.J1сдава1-1ето .ну от воетта слуJ1С'ба или от преkратява11е на слу:J1С'е61-1ото .-wy 

п7ювоо1111юшен ие. · ·  
Предвид гореизложеното и на основаппе чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

участникът „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ' АД/,,БСК 
ИНЖЕНЕРИНГ" Ад, може да представи нов еЕЕДОП, като отстрани 
горепосочените нередносп1, съгласно изискванията на Възложителя и 
деюrараuията по чл. 3276, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ - Образец № 7 (2), подписана от 
всички членове на съвета на директорите. 
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С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по 
отношение на годност за vпражняване на професионална дейност, икономическо 
и финансово състояние и условията за технически и професионални 
възможности на участника, както и с оглед законосъобразното провеждане на 
процедvрата, комисия на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 
13 от ППЗОП изисква от vчастника „БУ Л СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" 
Ад/

,,
БСК ИНЖЕНЕРИНГ" Ад 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 

качеството на строителните продукти или еквивалент. 

- 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 стойнос-п:а, 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 строителство/или 

проектиране и надзор. 

- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на околната

среда по стандарт БДС EN ISO 14001 :2015 или еквивалентен с обхват 

строителство/или проектиране и надзор. 

2. За представения от „ТЕХНО ЛЕВЪЛ" ООД, еЕЕДОП:

• в Част 11: ,,Информация за икономическия оператор", А:
„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 ба-за 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 като е необходимо да бъде посочен 
адресът на НАП. 

• в Част Пl: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с
наказателни присъди", на въпроса „Издадена ли е по отношение на 
1ш:ономическt1я 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 ор1-анизация, която е произнесена 
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най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

11сриод 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 IП: ,,Основа11ия 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 админ11стративен, 

управителен ИJШ надзорен орган или което има правомощия да го представлява, 

ю1 взема решения или да упражнява контрол в рамките на те'Jи 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 

ч�tстния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване 

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство 

на в1,злагаш11я орган (възложителя) ил11 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 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателн11 пр11съди", 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 )'Пражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда за измама, която е произнесена най-много преди пет години 

ил11 съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко 

определен в прис·ьдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на 

фашансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 

48)" участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

достъпна JШ 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 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

иконом11ческия 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 контро.11 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 
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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 изюпочване също 

обхваща подбудителство, помагачество 1ши съучастие или опит за извършване 

на прес�ъ11ление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.'' 

участникът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

дос�ъпна л11 е _безплатно за органите от база данни в държава - ЧJ1енка 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 111: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

ико1юмическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има правоrнощия 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-1шюго преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

период на изключване, пряко определен в 11рисъдата? Съгласно определението в 

член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 r. 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 ПI: ,,Основания за изключване", ,,А: Основания, свързани с

наказателни присъди" на въпроса „Издадена ли е по отношение на 

11кономическия 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 ор1-ан11, 

окончателна присъда за участие в престъпна организация, която е произнесена 

най-много преди пет години или съгласно която продължава да се прилага 

11ериод на изключване, 11ряко определен в присъдата? Съгласно определението в 

•шен 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)." учасшикът е отговорил с „Не'', но на следващия

въпрос ,,Таз11 информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в

държава - •1ленка 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 111: ,,Осtювания за изключване", ,,В: Основания, свързани с

1Jесъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на

въпроса „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност'?'· участникът

е отговорил с „Не", но на следвашия въпрос ,,Тази информация дос·гьпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава - •шенка на ЕС?" е отговорил с 

„Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен адресът на 

Търговския регис�ър. 
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• 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, конфл11кти 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 реr11с1ър. 

• в Част IП: ,,Основания за изключване", ,,В: Ос1ювания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение" на

въпроса „Намира ли се икономическ11ят оператор в аналогична на 

несъстоятелност сиrуацня, възникваша от сходна процедура съгласно 

1�ацно11алн1пе законови и подзаконови актове? участникът е отговорил с „Не", но

на следващия въпрос „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база дашш 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 111: ,,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 регис�ър. 

• в Част III: ,,Осt1ования за изключване", ,,В: Основания, свързани с

несъстоятелност, конфликти на интереси иш1 професионално нарушение" на

въпроса Стопанската дейност на икономи�1еския оператор прекратена .�ш е?, 

учасп1икът е отговорил с „Не", но на следващия въпрос „Тази информация 

достыша ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка па ЕС?" е 

отговорил с „Не", а следва отговорът да е „Да" като е необходимо да бъде посочен 

адресът на Търговския регис�ър. 

• в Част IV: Критерии за подбор, ,,Г: Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление", на въпроса

„Икоtюмическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от
11сJависими орrаии 11 доказваши, че икономическият оператор отговаря иа
стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за дос�ъпност за
хора с увреждания?,,, участникът е отговори с „Да", но не е посочил сертификат,
обхват, валидност и акредитиращ орган.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съг.11ас110 залоJ1сеиuте от Възло.жителя, в 
доку.111е11та1(uята изисквания: ,, 3.3.1. Участиицuте следва да прuте:жават и за 
двете обособе11и позиции. следните валид11u сертификати: 3.3.1.1. Сертификат за 
виедрена систе.11а за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 

ил11 е1,·вивалетпе11 с обхват строителство/или проектиране и надзор: 3.3.1.2. 
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Сертифш,ат ю виедреиа систе.на за управление 11а 01шл11аrпа среда по стстдарт БДС 
EN ISO 1-1001:2015 ил1.1 емтвале11те11 с обхват строителство/или проектиране и 

надзор.·· 
След справка в Търговския регистър комисията констатира, че: 
-Декларацията по чл. 3276, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ - Образец № 7 (2) не е

подписана от всички съдружници. Съгласно чл. 3276, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ .. (I)
Вое111юслу.J1сещ 11.·1и цивиле1-1 слу.J1сител. изпъштващ действия по управление, 
разпvре.J1сдш1е uлu 1ш11трол в Ми11истерството 11а omбpaNama. в структурите на 
пряко подчине1-1ие ,ю .,шнистъра ,ю отбраната u.rzu в Българската ар.wия. който в 
последпата годшш от изпълнението на право.,ющията или задъл,11се11ията си по 
служ·ба и участвал в прове:жда11ето на процедури за обществени поръчки или в 
прт1едури. свързшт с 11редоставя1-1е 1-1а средства от фондове, принадле:жащи тю 
Европейст,·ия съюз илu предоставени от Европейския съюз ,ш бмгарската дър.J1сава. 
ш1.11а право в проды1J1се11ие на три години от освобо;;1сдаването .ну от воеюю слу.ж·ба 
11.'tu от 11рет..ратява11е 11а служ·е611ото му правооп11-1о�ие11ие да участва или да 
представлява физическо ит, торидичест..·о лице в такива процедури пред структурите, 

в /,0111110 е C.'IY,JICUJI.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръч,.;и или в
процедур11. свързани с предоставя11е на средства от фо11дове, 11ри1-1адле.>1сащu 1-1а 
Европейс,.;�т съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държ:ава. 
се при.•юга и за юридuчест.;о лице, в което лицето по ал. 1 е стпанаю съдруJ1с11uк. 
11ршпе.J1саrш дялове или е управител 1шu чле11 на ор?атt 1-1а управление или контрол след 
освобо.ждаването .11у от воетю слу.жба или от прекратяване 11а слу;;1себ1-1ото л1у 
правоотпоще11ие." 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ад. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 
vчаспшкът „ТЕХНО ЛЕВЪЛ" ООД, може да представи нов еЕЕДОП, като 
отстрани rорспосочешпе нередности, съгласно изискванията на Възложителя и 
Декларацията по чл. 3276, ал. l и 2 от ЗОВСРБ - Образец № 7 (2) подписана от 
всичк11 съдрvжниuи. 

С оглед поставените изисквания от страна на Възложителя по 
отношсш-tе 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 основаtше чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с ЧJI. 54, ал. 
13 от ППЗОП изисква от участника ,,ТЕХНО ЛЕВЪЛ" ООД да представи копия 
на докvменп1 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, 
сnециш1ност ,,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 и:шскваиия за 
качеството на строителните лродукти или еквиnалент. 

- Доказателства за изпълнена поръчка посочена в еЕЕДОП на участника -
Списък на консултантски услуги, идентичн"' или сходни с предмета на поръчката, 
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• 

11p11:tpy;1icII t: у:1<н;то1н:ре11Iн11а ;юGро 1нпъшIс11ис. коrпо съ;.�ържа1· стой11остта. дат.:па. 
11а 1,оя 1 () С IIJ)IIIПIO'JIIЖ) ll'!IIЫIIICIIIICTO. �,ястото. Bllдa �1 обема. както И дали С l.\311ЪЛIICIIO 
В t:1,0111сн.:л111с С 11\'ll)ЩlТIIBIIIITC ll]ИCKBaJIJ.IЯ. 

- Ко1111с на <.::срт11ф11 кат 3а ш1елrсна с11стс:-.1а 1а упр,шле1Jие 11а качеството
11() с1а11;Iарт 1-;лс 1·

. 
ISO ()()()1:2015 lt.'111 СКВIIЩ\ЛСIПСН с обхват строителство/ 11т1 

11рtн.:к п1ра11с 11 11а,тюр. 
- Kt11111c на Ссрпrфнюп ·3а 1111с,1рс11а систс:-.1а ·ia управление на околната

cpc:ta 110 ста11:щрт БДС EN ISO 14001 :2015 или екви11алентен с обхват 
С 1·ро11 1·слстгк1/1t:111 ll\1tH�l(Пlpa11c II IШЛ'Юр. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. ·{а отстраняване на ко11статнраннтс нередноств 11 11ропуск11 по
от110I11с111Iс 1Iа с:Iск·1·ронния Ею1не11 евро11сi1ск11 J\<жумент -�а обществени гю1тьчки 
kl :ЕЛОГ/ ). IIH t!CIIOfHJIJHC •с1. 54. a.rr. 9 ОТ ГJГJЗОП. учаСТIIИЦlfТС да СС ВЫПОЛ1ВаТ ОТ 
11paBl)l(1 с11 :1а IIрсдста11ят в срок от 5 (11ет) работ11и mн1 от получаването на настоящия 
11p( 1 1(H,l1:I нов cEl:ЛOI I 11/111111 :1руI·11 :tокр1снт11. които съдържат промеL1ени 11/илн 
:ttч11,.11I�11a 111,фор:-.,,щ�,я н докпз,пе11ствn ю11ска�1н от коr,.111с11ята на основание •rл.67. 
:1.1,) t11'�01I. 

�- Локу�1с11т11 1·с 1ю т. 1 .'!Н бълат 11релставсни на комисията на адрес: град
Соф11н. 6уч ... Еш1l11·11 11 Хрисrо Гсор1 11св11·· N!: 82 Вос1111а академия „Георl'и Стоi1ков 
Раковс�,:11

..
. l\:п1стратура ·ia 11ск:1аснф1щира11а инфор:-нншя. на в1111;,,1а1111сто 11а 

11pct(XJ.a I с:Iя на ко�111сшпа шв11ачена със Ju1roв1;д N!! N!! СИ29-РДО2-54/07.01 .2020 г. 

п rr.дсr.дл ТЕЛ: ц11внлс11 сл)-ж1пс,;1 ннж. 

LIЛEI-IOHE: 
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CBИJIEH ЧЕЛЕНКОВ 




