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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в 

процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на 

Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание , с предмет: Проектиране във фаза 

„Работен проект” за обекти: 1. „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната 

мрежа на с. Момчиловци; 2. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. 

Долно Влахово”; 3. „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“, която 

обществена поръчка е открита с решение на кмета на община Смолян № 27 от 15.08.2016 

г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер  00092-2016-0014 

и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация 

на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1689 

 

 

Днес, 09.09.2016г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-31/08.09.2016 г на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

арх. Мирослава Николова Шамаранова - главен архитект на Община Смолян; 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Розета Зефирова Буйкова - гл. специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Любомир Петров Равелов - директор на дирекция „ПНО“в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертатa на единствения участник - „БИ 

ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ООД, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, включително установяване на наличието на липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки: 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 
участника: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на 
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закона и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им 

не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие 

от документ за създаване на обединение. 

Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 и 2.4 от Раздел II 

„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанията за участие, 

представляващи Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за него не са 

налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел III.2.2 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.5 от Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ 

от Указанията за участие, представляващи Рaздел І, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението 

или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с 

друг участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.2 и III.1.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.3.2 и 3.3 от Раздел II „Изисквания към 

участниците в процедурата“ от Указанията за участие, представляващи Рaздел І, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката (оборот от проектантски услуги) в размер, надвишаващ 80 000 лева 

общо за последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 

г.) - в Част ІV, раздел Б, т.1 от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за общия му годишен 

оборот за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. – 971 858.76 лева, а в Част ІV, раздел Б, т.2а и 

2б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е попълнил информация за неговия („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката (оборот от проектантски услуги) за 

2013 г., 2014 г. и 2015 г. – 702 789.63 лева, с което е удостоверил своето 

икономическо и финансово състояние (посочената информация е потвърдена и 

от извършена от комисията справка на Годишните финансови отчети на 

участника за посочения период, публикувани в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията - http://brra.bg); 

 Доказал е, че притежава валидна застраховка за професионална отговорност за 

извършване на проектиране с минимална застрахователна сума за проектант по 

съответните категории строежи от настоящата обществена поръчка съгласно чл. 

5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството, минимум за строежи втора категория съгласно 

чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ (200 000 лв.  - в Част ІV, раздел Б, т.5 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил 

информация за застрахователната сума по неговата застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“, като е направил точно позоваване на 

документа и издаващия го орган – Застрахователна полица № 16 515 1317 0000 



                                       

3 

375 142 / 21.04.2016г., издадена от ЗАД „Армеец“ (посочената информация е 

потвърдена и от предстено от участника към офертата му заверено копие от 

застраховката му за професионална отговорност в проектирането); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, минимум 1 /една/ услуга, която е идентична или сходна с 

предмета на обществената поръчка, с обем от минимум 1 (един) инвестиционен 

проект (изработване на инвестиционен проект във фаза минимум идейни, 

технически и/или работни за строителство и/или, ремонт, и/или рехабилитация, 

и/или реконструкция на ВиК мрежа с минимална дължина 10 км)  – в Част ІV, 

раздел В, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е декларирал опита си в сферата на проектирането, 

включващ: 1) вид дейност – проектиране във фаза идеен проект за обект: 

Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Голям извор, община Тетевен, с 

обща дължина на проектираната мрежа от 13 км; период на изпълнение на 

дейността – март 2016 – април 2016 г.; получател: община Тетевен; стойност: 23 

880 лева с ДДС; 2) вид дейност – проектиране във фаза идеен проект за обект: 

изграждане на външна водоснабдителна система на г. Добринище, довеждащи 

водопроводи, водоеми и водохващания, община Банско, с обща дължина на 

проектираната мрежа от 12 км; период на изпълнение на дейността – юли 2015 – 

септември 2015 г.; получател: община Банско; стойност: 23 880 лева с ДДС; 

 Доказал е, че за изпълнение на поръчката разполага с проектантски екип, 

включващ експерти, както следва:  двама експерти „Геодезия“, двама експерти 

„ВиК“, експерт „Пътен инженер“ и експерт „Геология“, всеки от които отговаря 

на изискванията на възложителя за професионална квалификация и опит, 

включващи наличие на пълна проектантска правоспособност, съгласно 

изискванията на чл. 230 Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/ и професионален опит  от минимум три години - в Част ІV, раздел В, 

т.6 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

участникът е декларирал данни за предвидения за изпълнението на поръчката 

проектантски екип, включително е представил подробна информация за 

притежаваната от всеки експерт образователна и професионална квалификация 

и опит в съответствие с изискванията на възложителя (посочената информация е 

потвърдена и от: извършена от комисията справка в Регистъра на инженерите с 

пълна проектантска правоспособност на интернет страницата на Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - http://www.kiip.bg/ - 

секция Регистър на КИИП – Проектанти с пълна проектантска правоспособност 

(ППП); представени от участника към офертата му заверени копия от 

удостоверение за наличието на пълна проектантска правоспособност за 

предвидения проектантски екип, валидни за 2016г.).  

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 
единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 
фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 
съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
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 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертата на 

участника в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в 

това число: Търговския регистър при Агенция по вписванията - www.brra.bg ; и Регистъра на 

инженерите с пълна проектантска правоспособност на интернет страницата на Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - http://www.kiip.bg/ - секция Регистър на 

КИИП – Проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска участника „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ 

ООД до разглеждане на техническото му предложение в подадената оферта. 

 

II. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия протокол, съдържащ 

констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, да бъде 

изпратен на участника „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП“ ООД в деня на публикуването му в профила 

на купувача. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 09.09.2016 г. 

 
Комисия в състав: 

 

Председател 
и член: 

 

арх. Мирослава Шамаранова /подпис/* 

 

 

 

Членове 
инж. Васка Караджова /подпис/* инж. Анастасия Василева /подпис/* 

Розета Буйкова /подпис/* Любомир Равелов /подпис/* 

 
 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и печат, 

заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 


