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1) Анна Василева Князова - юрисконсулт при ОБА Твърдица

2) Христо Веселинов Чомаков - Специалист строителен техник при
ОБА Твърдица

т.2 В хода на работата на комисията няма настъпили промени в състава на 

комисията, като същия изготвил и подписал Протоколи с №1, 2, 2.1, 3, 4, 5 и 

6, така и настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП. 

I.2 ДАТА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

т.1 На 02.01.2020г. в 13:00 часа, в административната сграда на Община 
Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1. 

I.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

т.1 Комисията в изпълнение на чл. 60а, ал. 4 от ППЗОП да изготви Протокол 

по чл.181, ал.4 от ЗОП в който да отрази резултатите от дейността си в 

изпълнение на задълженията си. 

I.4 СЪХРАНЯВАНЕ И ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА 

ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

т.1 Всички документи, свързани с обществената поръчка до предаването им на 
Възложителя се съхраняват в ст.14, ет.2 в сградата на Възложителя, 

намираща се в Община Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода 
№ 1; 

т.2 Всички документи, свързани с обществената поръчка, да бъдат съхранявани 

от Председателя до приключване на работата на комисията и избора на 

изпълнител по гореописаната обществена поръчка. 

т.3 След влизане в сила на Решението за избор на изпълнител и сключване на 

договора с избраният изпълнител, цялата документация свързана с 

проведената обществена поръчка да бъде предадена за съхранение на 
отговорните лица. 

II УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

№ 
Участник подал 

офертата 
Вх. № 

Дата на 

получаван

е 

Час на 

получ

аване 

Адрес за кореспонденция, тел., 

факс, електронен адрес посочени 

върху плика с офертата 

1. „АГЕНЦИЯ 

СТРОЙКОНТРОЛ - 

ВТ” ЕООД, гр. Велико 

Търново 

ОП - 20 18.09.2019 9:38 гр.Велико Търново, ул.”България” 

№2, ет.3, тел.062/604390, 

0885406201,     

e-mail: stroykontrol_vt@abv.bg 

2. „Ди Ви Консулт БГ” 

ООД, гр. Шумен 

ОП - 22 20.09.2019 11:15 гр.Шумен, ул.”Васил Левски” №29, 

тел.054/801791,       

e-mail: divi_consult@abv.bg 

3. „ПГМ 28 КОНСУЛТ” 

ООД, гр. Бургас 

ОП - 23 24.09.2019 9:35 гр.Бургас,б ул.”Шейново” №3, ет.5, 

офис 516, тел.0888578690,       

e-mail: pgm-28@abv.bg 
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4. „ИСК Инженеринг“ 

ЕООД, гр. София 

ОП - 24 24.09.2019 14:45 гр.Монтана, ул.”Ал.Стамболийски” 

№23/партер/, тел.0888998682,                                      

e-mail: kamenovmk@gmail.com 

5. „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, гр. София 

ОП - 25 24.09.2019 14:49 гр.София, ж.к.”Младост 1” , бл.98А, 

вх.Б, ет.8, ап.39, тел.0886216560,                                      

e-mail: bgst@abv.bg 

6. “Лайф Енерджи”ООД, 

гр. София 

ОП - 26 24.09.2019 15:20 гр.София, кв.Банишора, ул.”Люти 

брод” №3, ет.1,           

тел.02/9813655, 0888454140,                                      

e-mail: multiplex@abv.bg 

 

III КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС: 

III.1 На 25.09.2019г. на основание и в изпълнение на Заповед №470/25.09.2019г. на 

Кмета на Твърдица, в 10:00 часа, в административната сграда на Община 

Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

попадаща в дефиницията на обект: „предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, 

ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект  

"Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

община Твърдица“, като действията са отразени в ПРОТОКОЛ №1 на основание 

чл.103, ал.3 от ЗОП от публичната част на заседанието на комисията по чл. 54, 

ал.2 от ППЗОП в изпълнение на чл. 54, ал. 6 от ППЗОП и предварителния подбор 

на основание чл.104, ал.1 от ЗОП, чрез осъществената проверка за съответствие на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В 

протокола се отразяват извършените действия по чл.54, ал.1 - 7 от ППЗОП на 

комисията на публичното заседание. 

III.2 На 05.11.2019г. на основание и в изпълнение на Заповед №470/25.09.2019г. на 

Кмета на Твърдица, в 10:00 часа, в административната сграда на Община 

Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

попадаща в дефиницията на обект: „предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, 

ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект  

"Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

община Твърдица“, като действията са отразени в ПРОТОКОЛ №2 основание 
чл.104, ал.1, във връзка с ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.12 от ППЗОП, чрез 
осъществяване на проверка на допълнително представените документи, относно 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

III.3 На 15.11.2019г. на основание и в изпълнение на Заповед №470/25.09.2019г. на 

Кмета на Твърдица, в 10:00 часа, в административната сграда на Община 

Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО 
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СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

попадаща в дефиницията на обект: „предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, 

ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект  

"Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

община Твърдица“, като действията са отразени в ПРОТОКОЛ №3 н на 
основание чл.103, ал.3 от ЗОП в изпълнение на чл.56, ал.2 от ППЗОП. В 

протокола се отразява разглеждането на допуснатите оферти за тяхното 

съответствие с предварително обявените условия. 

III.4 На 20.10.2019г. на основание и в изпълнение на Заповед №470/25.09.2019г. на 

Кмета на Твърдица, в 13:00 часа, в административната сграда на Община 

Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

попадаща в дефиницията на обект: „предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, 

ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект  

"Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

община Твърдица“, като действията са отразени в ПРОТОКОЛ №4 на чл.103, 

ал.3 от ЗОП в изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП. В протокола се отразява 

отварянето на ценовите предложения. 

III.5 На 23.12.2019г. на основание и в изпълнение на Заповед №470/25.09.2019г. на 

Кмета на Твърдица, в 13:00 часа, в административната сграда на Община 

Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на 

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

попадаща в дефиницията на обект: „предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, 

ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект  

"Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, 

община Твърдица“, като действията са отразени в ПРОТОКОЛ №5 на основание 

чл.103, ал.3 от ЗОП. В протокола се отразява разглеждането на допуснатите 

оферти за тяхното съответствие с предварително обявените условия и класиране 

на участниците. 

 

IV ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ 

IV.1 Комисията започна своята работа, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП като в 

изпълнение на чл.48, ал. 6 от ППЗОП Председателя на комисията получи 

подадените ОФЕРТИ, Списъка на участниците подали оферти и ПРОТОКОЛА по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

IV.2 Съгласно чл.51, ал.9 от ППЗОП всеки член на комисията е длъжен да си направи 

самоотвод, когато установи, че: по обективни причини не може да изпълнява 
задълженията си или е възникнал конфликт на интереси. 

IV.3 След което се констатира, че няма членове на комисията, които да заявят 

самоотвод. 
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IV.4 В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

IV.5 В изпълнение на чл.54, ал.2 от ППЗОП председателя на комисията от името на 
комисията прикани присъстващите лица в залата да се легитимират и попълнят 
присъствен лист. 

т.1 При което комисията констатира, че в залата на откритото заседание на 
комисията: 

т.1.1 Няма присъстващи представители на средствата за масова 

информация; 

т.1.2 Няма присъстващи участници и техни упълномощени представители. 

IV.6 От предоставения ПРОТОКОЛ по чл.48, ал.6 от ППЗОП, се констатира, че: 

т.1 В определения срок за получаване на офертите 24.09.2019г. до 17:00 часа са 

подадени 6 оферти за участие в обществената поръчка. 

т.2 След определения срок за получаване на офертите за участие в 

обществената поръчка, няма подадени оферти. 

т.3 Няма върнати оферти. 

V ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА 

ПО ЧЛ. 47, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ППЗОП: 

V.1 „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 

т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

V.2 „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен 

т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

V.3 „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

V.4 „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

V.5 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

V.6 “Лайф Енерджи”ООД, гр. София: 
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т.1 Оферта е подадена в съответствие с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 

ППЗОП; 

т.2 Офертата отговаря на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ППЗОП; 

VI ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. ЧЛ. 54, 

АЛ. 3, АЛ. 4 И АЛ. 5 ОТ ППЗОП ОТ ППЗОП 

 

VI.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

т.1 Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от 

„АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД – Образец № 2  на 

електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 

т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделен запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри". 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника.. 

 

VI.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

т.1 Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от „Ди 

Ви Консулт БГ” ООД  – Образец № 2  на електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 

т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделно запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри" 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

VI.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 
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т.1  Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от 

„ПГМ 28 КОНСУЛТ”ООД – Образец № 2  на електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 

т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделно запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри" 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника 

 

VI.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от 

„ИСК Инженеринг“ ЕООД – Образец № 2  на електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 

т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделно запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри" 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника.. 

 

VI.5 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София 

т.1  Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от „БГ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Образец № 2  на електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 
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т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделно запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри" 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

VI.6 “Лайф Енерджи”ООД, гр. София 

т.1  Комисията отвори Офертата и оповести нейното съдържание, а именно: 

т.1.1 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника - Образец № 1 - в оригинал; 

т.1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ от 

“Лайф Енерджи”ООД – Образец № 2  на електронен носител; 

т.1.3 Техническо предложение - Образец № 3 - в оригинал; 

т.1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец   № 4 - в оригинал; 

т.1.5 Плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

т.2 Комисията констатира, че офертата на участника съдържа отделно запечатан 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри" 

т.3 На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 

 

VI.7 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ и плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на 

разглеждания участник. 

 

VI.8 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от присъстващите 

представители на другите участници да подпише ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник.С изпълнение на ДЕЙСТВИЯТА ПО 

ЧЛ. 54, АЛ.1 - 5 ОТ ППЗОП НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ, на основание 

чл.54, ал.6 от ППЗОП.  

 

VI.9 След извършените действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 11:30 ч. на 25.09.2019 г. Съгласно чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП 

председателят на комисията определи график за работата й, като насрочи 

следващото заседание за 05.11.2019 г. от 10:00ч. 
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VII ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.54, 

АЛ.7 ОТ ППЗОП, ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА 

КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР: 

 

VII.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

VII.1.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 

т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 20 от 18.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.1.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015, но предоставеният линк не позволява 

проверка на декларираните данни. Във връзка с даденото от възложителя 

указание комисията счита, че е налице липса на информация и 

несъответствие с изискванията, свързани с техническите и професионални 

способности на участниците, които участникът следва да отстрани по реда 
на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.1.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.1.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 
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съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

т.1  

VII.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

VII.2.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 

т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 22 от 20.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.2.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 1. В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015, но предоставеният линк не позволява 

проверка на декларираните данни. Във връзка с даденото от възложителя 

указание комисията счита, че е налице липса на информация и 

несъответствие с изискванията, свързани с техническите и професионални 

способности на участниците, които участникът следва да отстрани по реда 
на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.2.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.2.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
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информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие 

т.1  

VII.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

VII.3.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 

т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 23 от 24.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.3.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015, но не е посочил дата на издаване. Във 

връзка с даденото от възложителя указание комисията счита, че е налице 
липса на информация и несъответствие с изискванията, свързани с 
техническите и професионални способности на участниците, които 

участникът следва да отстрани по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.3.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.3.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 
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VII.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

VII.4.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 

т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 24 от 24.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.4.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2015, но не е посочил № и дата на издаване и срок на 
валидност. Във връзка с даденото от възложителя указание комисията счита, 

че е налице липса на информация и несъответствие с изискванията, свързани 

с техническите и професионални способности на участниците, които 

участникът следва да отстрани по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.4.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.4.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

т.1  

VII.5 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София 
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VII.5.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 

т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 25 от 24.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.5.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2015, но не е посочил № и дата на издаване и издател 

на сертификата. Във връзка с даденото от възложителя указание комисията 
счита, че е налице липса на информация и несъответствие с изискванията, 
свързани с техническите и професионални способности на участниците, 

които участникът следва да отстрани по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.5.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.5.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

т.1  

VII.6 “Лайф Енерджи”ООД, гр. София 

VII.6.1 Комисията разгледа представените документи и извърши проверка за наличие на 
условията по чл.101 от ЗОП и на раздел ІV и раздел V от ППЗОП, както следва: 
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т.1 Участникът е подал оферта с Вх. № ОП – 26 от 24.09.2019г., което е видно 

от Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Участникът е посочил, че участието 

на дружеството е самостоятелно, без да се ползват подизпълнители. 

т.2 Комисията извърши проверка на участника спрямо останалите участници за 
наличие на „свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и не установи такива. 

т.3 ЕЕДОП в електронен вид на участника на електронен носител е подписан с 
електронен подпис от управителя на дружеството, т.е. от лице с 
представителна власт – лице по чл.40, ал.1, т.1 и чл.40, ал.2, т.3, 

предложение първо от ППЗОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, в сила от 

01.04.2018г., и изисквания на Възложителя, описани в, Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ от Документацията за участие. 

VII.6.2 За участника са установени следните непълноти и/или липси, и/или 

несъответствие на информацията, нередовности, фактически грешки, или 

несъответствия с изискванията към личното състояние, посочена в ЕЕДОП, както 

следва: 

т.1 В ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от 
ЕЕДОП, в колона „Отговор“ участникът е попълнил данни за притежавания 

Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно 

стандарт ЕN ISO 9001:2015, но предоставеният линк не позволява проверка 
на декларираните данни. Във връзка с даденото от възложителя указание 
комисията счита, че е налице липса на информация и несъответствие с 

изискванията, свързани с техническите и професионални способности на 
участниците, които участникът следва да отстрани по реда на чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП. 

т.1.1 С оглед горното участникът, следва да представи:  

1) Коригиран и коректно попълнен ЕЕДОП с посочване в  Част 

ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, на 

пълната информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

VII.6.3 На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят изисква 
представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор или 

еквивалент. 

VII.6.4 В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът има 
право да представи на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

т.1  

VII.7 С изпълнение на гореописаните действия комисията приключи своята работа на 

дата 05.11.2019г. 

т.1  
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VIII ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА – РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, 

АЛ. 3 И АЛ. 9 ОТ ППЗОП: 

т.1  

VIII.2 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 

т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

VIII.3 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 

т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

VIII.4 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 
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т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

VIII.5 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 

т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

VIII.6 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 

т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

VIII.7 “Лайф Енерджи”ООД, гр. София 

т.1 Офертата на разглеждания участник съответства на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, които 

условия са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че на основание чл. 104, ал.1 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, офертата на 
разглежданият участник се допуска до проверка за съответствие с 

предварително обявените условия, като конкретните мотиви за това са както 

следва: 

т.1.1 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 60 от ЗОП. 
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т.1.2 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП. 

т.1.3 Участникът е доказал съответствието си с предварително поставените 

от Възложителя критерии за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП. 

 

С изпълнение на гореописаните действия по чл. 104, ал. 1 от ЗОП, Комисията приключи 

своята работа в 12:00 часа на 05.11.2019г. по ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР и реши да определи 18.11.2019г. – 10:00 часа, като дата и час 

за следващо Закрито заседание за  ПРОВЕРКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА 

ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ. 

 

IX ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

НА КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ППЗОП, КАТО ВТОРО 

ПРОВЕРКАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА КОНКРЕТНОТО ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

IX.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

IX.1.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.1.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към оказванията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 
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т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 

Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 

задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „4.ОРГАНИЗАЦИЯ; 

4.1.ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; 

4.1.1.ЕКСПЕРТИ; • Ръководител екип; • Експерт по част 

Архитектура; • Експерт по част Конструкции; • Експерт по част 

„Електрическа; • Експерт по част „Енергийна ефективност"; • Експерт 
по част „Пожарна безопасност; • Експерт по част „ПУСО"; • 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; • 

Специалист по контрол върху изпълнението на строителството, за 
съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност; 4.2.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ; Разпределението на основните 

задачи и отговорности между отделните експерти ще бъде както 

следва: “ при което се констатира следното:  

1) Участникът за предложения от него екип от експерти не е посочил 

отговорностите на Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд; 

2) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. 

3) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

т.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 

възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът за предложения от него екип от експерти не е посочил 

отговорностите на Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд; 

2) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. 

3) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 
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IX.1.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово 

предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както 

следва: 

т.1 Участникът за предложения от него екип от експерти не е посочил 

отговорностите на Координатор по здравословни и безопасни условия на 
труд; 

т.2 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят отговорностите между 

експертите. 

т.3 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите предмет на 

поръчката между експертите. 

т.4 Участникът не е разработил „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“ в съответствие 

с предварително обявените условия и конкретни указания на Възложителя. 

 

IX.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

IX.2.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.2.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 
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как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към указанията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 

т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 

Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 

задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Конкретните 

задължения и отговорности на експертите в екипа, с конкретно 

описаните функции за изпълнение на задачите на всеки от тях по 

специалности е представен по-долу:“ при което се констатира 

следното:  

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. Следва да се отбележи, че 

участникът е записал следното: ЦИТАТА: „Разпределението на 
отделните дейности и отговорности съгласно Техническата 

спецификация е както следва: Разпределението на отделните 
дейности и отговорности съгласно Техническата спецификация е 

както следва:“, като в случая е разработена таблична форма с ДВЕ 

КОЛОНИ със следните наименования: ЦИТАТА: за КОЛОНА №1 

„Дейност“ и за КОЛОНА №2 „Разпределение на дейностите“ 

видно от табличната форма липсва описание на разпределение на 
отговорностите. 

т.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 

възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. 

IX.2.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово 
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предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както 

следва: 

т.1 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят отговорностите между 

експертите. 

т.2 Участникът не е разработил „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“ в съответствие 

с предварително обявените условия и конкретни указания на Възложителя. 

 

IX.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

IX.3.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.3.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към оказванията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 

т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 
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Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 

задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Част 1. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ 

МЕЖДУ ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ. РАБОТНА ПРОГРАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ; “ при 

което се констатира следното:  

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

т.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 

възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

IX.3.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово 

предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както 

следва: 

т.1 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите предмет на 

поръчката между експертите. 

т.2 Участникът не е разработил „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“ в съответствие 

с предварително обявените условия и конкретни указания на Възложителя. 

 

IX.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

IX.4.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
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съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.4.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към оказванията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 

т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 

Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 

задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Организация на 

работата на екипа от експерти, с посочване как се разпределят 
отговорностите и дейностите между тях; 2. Задачи и отговорности 

съгласно техническата спецификация на възложителя; Таблица1 - 

Разпределение на задачи и отговорности между екипа от експерти; 

Задачи и отговорности, съгласно дейностите в обхвата на поръчката и 

техническата спецификация на Възложи теля“ при което се 

констатира следното:  

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти е посочил как, ще се разпределят 
отговорностите и дейностите предмет на поръчката между 

експертите. 

т.2 Настоящия задължителен елемент отговаря на изискванията на възложителя, 

като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти е посочил как, ще се разпределят 
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отговорностите и дейностите предмет на поръчката между 

експертите. 

IX.4.3 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които 

са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че на 

основание чл.57, ал.2 от ППЗОП същата се допуска до отваряне на ценовото 

предложение. 

 

IX.5 ЗА „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София: 

IX.5.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.5.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към оказванията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 

т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 

Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 
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задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Б. Организация на 

ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи 

участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на 

договора.; Б.1. Организация на човешките ресурси; Задължения на 
експертите; Б.2. Организация на техническите ресурси; “ при което се 

констатира следното:  

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. 

2) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

т.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 

възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят 

отговорностите между експертите. 

2) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

IX.5.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово 

предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както 

следва:: 

т.1 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят отговорностите между 

експертите. 

т.2 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите предмет на 

поръчката между експертите. 

т.3 Участникът не е разработил „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“ в съответствие 

с предварително обявените условия и конкретни указания на Възложителя. 

 

IX.6 ЗА “Лайф Енерджи”ООД, гр. София: 
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IX.6.1 Комисията констатира, че разглежданият участник е разработил и е предоставил 

необходимата информация в своята оферта, съгласно поставените изисквания от 
Възложителя, а именно: 

т.1 ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на хартиен носител и електронен 

носител – CD. Комисията разглежда предложението на хартиен носител,  

като за целта се придържа към оказванията и конкретните изисквания за 
съответната точка, които са отразени в ОБРАЗЕЦ №3 - ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА и същите 
поставени и определени като такива от Възложителя, при което за 
съответните точки от ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Комисията 
констатира, че отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, а 

именно: 

т.1.1 За ТОЧКА 1 до 2 включително Отчитайки изискванията и 

задължителните указания на възложителя, се констатира следното: 

1) След разглеждане, се констатира, че: 

11) Участникът е спазил изискванията и съдържанието на същите 

не е променено. 

2) Настоящите разглеждани точки отговарят на изискванията на 

възложителя. 

IX.6.2 Комисията разглежда Приложение „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“, като за целта се 

придържа към оказванията и конкретните изисквания, които са отразени в 

документацията и същите поставени и определени като такива от Възложителя, 

при което Комисията констатира следното: 

т.1 За Организация на работата на екипа от експерти, с посочване как се 

разпределят отговорностите и дейностите между тях. Констатациите се 
извършват при спазване на следното: (Комисията разглежда Настоящия 

задължителен елемент посочени, като такъв в Образец №3 и 

документацията, които се възприемат, като минимално изисквани и 

задължителни. В случая следва, че Комисията няма право да възприема, 

посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, текст и т.н., че не е 

това което е записал и посочил участника в своето техническо предложение, 

а е съответното изискване и/или елемент изискван от Възложителя, тъй като 

това води до промяна на офертата на участника и още повече, че 

Възложителя е поставил, съответните изисквания и елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответния 

задължителен елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 

такива, ако това не е извършено от съответния участник. В този случай 

комисията проверява наличието на задължителните елементи/изисквания в 

разработеното от Участника при което, се констатира следното: 

т.1.1 Участникът е разработил следното: ЦИТАТ: „Екипът, определен за 

изпълнение на поръчката , включва следните ключови експерти:; “ 

при което се констатира следното:  

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 
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т.2 Настоящия задължителен елемент не отговаря на изискванията на 

възложителя, като конкретните констатации за това са: 

1) Участникът в разработената от него Организация на работата на 

екипа от експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите 
предмет на поръчката между експертите. 

IX.6.3 При така констатирано по-горе следва, че Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, които са 

задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 

обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово 

предложение на участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както 

следва:: 

т.1 Участникът в разработената от него Организация на работата на екипа от 
експерти не е посочил как, ще се разпределят дейностите предмет на 

поръчката между експертите. 

т.2 Участникът не е разработил „Предложение за изпълнение на поръчката, 

което съдържа: Организация на работата на екипа от експерти, с посочване 

как се разпределят отговорностите и дейностите между тях“ в съответствие 

с предварително обявените условия и конкретни указания на Възложителя. 

 

Комисията приключи своята работа по ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ в 12:00 часа на 29.11.2019г.  и реши да определи 13:00 часа на 

20.12.2019г., като час и дата за провеждане на публично заседание за ОТВАРЯНЕ НА 

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

X ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ОФЕРТИТЕ ПО ДРУГИТЕ ПОКАЗАТЕЛ: 

 

X.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

X.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

X.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

X.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 
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от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

X.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

X.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

X.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

X.4.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени 

от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при 

което следва, че на основание чл.57, ал.2 от ППЗОП същата се допуска до 

отваряне на ценовото предложение.. 

 

X.5 ЗА „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София: 

X.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

X.6 ЗА “Лайф Енерджи”ООД, гр. София: 

X.6.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

XI ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
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XI.1 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

XI.1.1 Първо действие 

т.1 Комисията извърши оглед за целостта на Плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, така и за наличие на съответните подписи върху него, 

които са поставени на публично заседание при отваряне на офертата на 
участника в изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, при което се констатира, 

че: 

т.1.1 Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с не нарушена 

цялост. 

т.1.2 Върху Плика надпис „Предлагани ценови параметри“ са налични 

съответните подписи, които са поставени на публично заседание при 

отваряне на офертата на участника в изпълнение на чл.54, ал.4 от 

ППЗОП; 

XI.1.2 Второ действие 

т.1 Комисията пристъпи, към публично отваряне на Плика с Ценовото 

предложение, след което оповести, че за предлаганите цени са както следва: 

т.1.1 СТОЙНОСТ за обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка е: 15500,00 лв. без ДДС. 

XI.1.3 Трето действие 

т.1 Комисията пристъпи, към подписване на съдържанието в Плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, като подписването се осъществи от 
членовете на комисията. 

т.2 Поради липса на присъстващи, Комисията не предложи по един от 
присъстващите представители на другите участници да подпише 
съдържанието в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
разглеждания участник. 

 

XI.2 В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП Комисията приключи своята работа по 

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в 13:30 часа на 20.12.2019г. и 

реши да определи 23.12.2019г. – 13:00 часа, като дата и час за провеждане на 

закрито заседание за ПРОВЕРКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ. 

 

XII ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА 

ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ: 

XII.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

XII.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 

участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО 

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 
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отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XII.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

XII.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XII.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

XII.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XII.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, 

тъй като: 

т.1.1 Участникът е предложил СТОЙНОСТ за обща цена за изпълнение

на обществената поръчка е: 15500,00 лв. без ДДС., която е по-

малка от прогнозната такава от 16 624,42. без ДДС. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност 
ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 

следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за проверка на 
обстоятелствата по чл.72, ал.1 от ЗОП. 

XII.5 ЗА „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София: 

XII.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 
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XII.6 ЗА “Лайф Енерджи”ООД, гр. София: 

XII.6.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XIII ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА 

НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.72, 

АЛ.1 ОТ ЗОП: 

XIII.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново: 

XIII.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XIII.2 ЗА „Ди Ви Консулт БГ” ООД, гр. Шумен: 

XIII.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XIII.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, гр. Бургас: 

XIII.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5

от ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО

НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се

отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

XIII.4 ЗА „ИСК Инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

т.1 Тъй като по настоящата разглеждана обособена позиция има допуснат само 

един участник, следва, че проверката за наличие на Необичайно 

благоприятна оферта по смисъла на чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо. 

XIII.5 ЗА „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София: 

XIII.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 






