е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти He He BG16RFOP001-1.022-000I-C0I „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне He BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура He BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
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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 побдор в
процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на
Глава XXV от ЗОП - чрез публично състезание, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ГРАД
СМОЛЯН, СВЪРЗАНО С РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, чието изпълнение е
разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Упражняване на
строителен надзор при реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул.
Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от
о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412; Обособена позиция 2.
Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и
изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на територията
на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до
„ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, надлез над ул.
арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул.
Добруджа и детска площадка над автогарата; Обособена позиция 3. Упражняване на
строителен надзор при основен ремонт на Детска градина „Буратино“, град Смолян“ и
цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град Смолян,
включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и
изграждане на нов физкултурен салон; Обособена позиция 4. Упражняване на
строителен надзор при обновяване на дворни пространства и спортни площадки на
ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на територията на град
Смолян, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 8 от
13.06.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер
00092-2017-0006 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена
поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян - профил на купувача:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030

Днес, 21.08.2017 г., в 15:00 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-32/12.07.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:

Проекти Же Же BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Же BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Же BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Председател и член на комисията:
инж. Мариана Цекова - заместник-кмет на община Смолян.
Членове на комисията:
1. инж. Васка Караджова - директор на дирекция СИОС в община Смолян.
2. Златко Карамучев - юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян.
3. Хамди Моллов - младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
4. инж. Анастасия Василева - младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
5. Сузана Хаджийска - главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
6. Румен Романов - главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян.
7. Милена Хаджиева - старши юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян.
8. Розета Буйкова - главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян.
9. инж. Цвятко Каменов - главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
10. Василка Гатешка - главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.З
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 по обособени позиции към разглеждане на офертите н
участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за побдор,
включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на
информацията, както и нередовности или фактически грешки:

1.1.

1.1.1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на
територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика
от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997
до о.т.2412.
„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Хе Хе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско пзстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Хе BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

•

представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bs: хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bsz/UI/Register. aspx? OZKDw U%LUJ
omO%2fi VsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCl s0%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в

ЕВРОПЕЙСКИ с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАС ТЕ Ж

Проекти Ле Ле BG16RFOP00I-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0149/14.04.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 14.04.2019г..
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.
1.1.2.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 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 част от изискванията към личното състояние
на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1.3-2.1.6 и 2.4.1 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, 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 са налице обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и
чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Липсата на обстоятелствата за
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП е удостоверена
единствено спрямо управителя на дружеството - Владимир
Константинов Крахтов;
• 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Jfs№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт ирехабилитация наулици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура М BG16RFOP00I-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bs: хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bs/UI/Resister. asyx?OZKDw UsL UJ
omO%o2fiVsaJkdkSil%2fa%o2b4n%o2bGx%o2bCYa8KCleO%o3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството — Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0133/02.04.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 02.04.2019г..
■ Не е удостоверил:
• Дали
възнамерява да възложи
на трети
страни
подизпълнители изпълнението на част от поръчката. Съгласно
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•

изискванията на възложителя, закрепени в т.1.4 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, участникът следва да
посочи в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложи, ако възнамерява да използва такива, включително да
представи доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения, като възложителят изрично е указал, че тази
информация се посочва в Част II, Раздел Г и в Част IV, Раздел В, т.
10 от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП). При преглед на представения Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не само в Част II,
Раздел Г, но и в никоя друга негова част, комисията не установи
наличие на волеизявление от участника дали възнамерява да
възложи на трети страни-подизпълнители изпълнението на част от
поръчката, въз основа на което за комисията не е видно дали
участникът планира самостоятелно изпълнение на поръчката, или
използването на подизпълнител/и.
Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието
за участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията
на възложителя, закрепени в т.2.1 и 2.2 от Раздел II „Изисквания
към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, отстранява се от участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка участник, когато: е осъден с
влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл. 159а- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219
- 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от
Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна; е налице конфликт на интереси,
който не може да бъде отстранен, като възложителят изрично е
указал начина на попълване в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) на информацията относно липсата
или наличието на посочените обстоятелства, в това число: в Част
III, Раздел Г участникът следва да предостави информация
относно присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217,
чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, а също така възложителят
изрично е посочил лицата, за които се отнасят посочените
основания за отстраняване, а именно: лицата, които представляват
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участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения от тези органи. Законодателят в
разпоредбата на чл.40, ал.2, т.З от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са лицата,
които представляват участника, и кои са лицата, които са членове
на управителни и надзорни органи на участника, а именно при
еднолично дружество с ограничена отговорност това са лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, т.е. едноличният собственик на
капитала и определеният/те от него управител/и. При преглед на
представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че той не е подписан от
всички задължени лица, а именно не е подписан от едноличния
собственик на капитала - Константин Любенов Крахтов (налице е
подпис единствено от управителя на дружеството - Владимир
Константинов Крахтов), като по този начин за едноличния
собственик на капитала не е установено съответствието с
изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в
Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1.1,
2.1.2 и 2.1.7 от Раздел II „Изисквания към участниците в
процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Раздел I,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, а
именно дали е: осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; осъден
с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на посочените, в друга държава членка
или трета страна; налице конфликт на интереси, който не може да
бъде отстранен.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията
единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи:
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП)
и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или
допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти.
1.1.3.

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
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на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставянеМ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
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на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
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консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.eovernment.bs: хипеовоъзка към регистъра httv://www.dnsk. mrrb. eovernment. be/UI/Reeister. asvx?OZKDw UeL UJ
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включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0178/12.05.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 12.05.2019г..
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
(ББДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
1.1.4.

„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за

Проекти Me Me BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOPOO1-1.O22-O0O2-CO1 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Me BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

•

обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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; Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, be: хипервръзка към регистъра htty://www. dnsk. mrrb. government. bg/UI/Register. aspx?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClgO%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
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Проекти Me Me BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Me BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството — Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0025/09.04.2013г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 09.04.2018г..
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.
1.1.5.

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.00I-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs: хипеовпъзка към оегистъоа http.V/www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx? OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSiI%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClsO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0168/30.04.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 30.04.2019г..
Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BGI6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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._____________________________________________________________
1.1.6.

„СТРОЛ-ЮОО“ АД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BGI6RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

1.1.7.

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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs: хипеовоъзка към регистъра http://www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClsO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0250/15.08.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 15.08.2019г..
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.
„МАТЕК“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти № № BG16RFOP001-I.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

на участниците:
Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 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 част от изискванията към личното състояние
на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 са налице част от
обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са
налице останалите обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1,
т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs; хипеовцъзка към оегистъш http://www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx?OZKDw UsL UJ
omO%o2fiVsaJkdkSil%o2fa%o2b4n%o2bGx%o2bCYa8KClsO%o3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите

Проекти Ля Ля BG16RFOP00I-I.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ля BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0707/10.05.2017г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 10.05.2022г..
■ Не е удостоверил:
• Кои са останалите икономически оператори, с които участва в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, с попълване
на необходимите данни за тях и представяне за всеки от тях на
Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/. При преглед на представения Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи,
че в Част И, Раздел А, поле „Форма на участие“ участникът е
посочил, че участва в процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори, но не е посочил
данни за ролята на икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи), за
другите икономически оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, и за името на
участващата група, а също така не е представил отделен Единен
европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за
останалите участващи оператори, с което да удостовери
съответствието им с изискванията към личното състояние (т.е. че
за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата) и
критериите за подбор (ако е приложимо).
• Съответствието си с част от изискванията към личното
състояние на участниците, закрепени в Раздел VL3 от
обявлението за обществената поръчка и т.2.1.1 и 2.1.2 от
Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ от
Указанието за участие, представляващо Раздел I, неразделна
част от документацията за обществена поръчка. Съгласно
изискванията на възложителя, закрепени в т.2.1 и 2.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, отстранява се от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: е
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194
- 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила
присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна, като
възложителят изрично е указал начина на попълване в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
информацията относно липсата или наличието на посочените
обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г участникът следва
_________да предостави информация относно присъди за престъпления по
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Проекти Же Жг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BGI6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Жг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Жя BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, а
също така е посочил кръга от лица, за които се отнасят и прилагат
посочените основания. При преглед на представения Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията
констатира, че в Част II, Раздел Г на въпроса дали се прилагат
специфичните национални основания за изключване, които са
посочени в обявлението или в документацията за обществената
поръчка, участникът е дал положителен отговор, а в същото време
в следващото поле е дал отрицателен отговор на въпроса за
предприемане на мерки за реабилитиране по своя инициатива. В
резултат на изложеното комисията не би могла да формира извод,
че за задълженото лице липсва наличие на влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл. 194 - 208, чл.
213а -217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, респ. аналогични
на тези престъпления в друга държава членка или трета страна.
Липсата на други основания за изключване, които са
предвидени
в
националното
законодателство
и
документацията за обществената поръчка, както следва:
участникът не
е удостоверил, че за
него не е налице
обстоятелството за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП, а
именно, че не е свързано лице с друг участник в процедурата;
участникът не
е удостоверил, че за
него не е налице
обстоятелство по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции
спреференциален
данъчен
режим,
контролираните от тях лица и техните действителни
собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/, респ. че за него е
изключение по чл.4 от същия закон. Съгласно изискванията на
възложителя, закрепени в т.2.5.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, възложителят ще отстрани от участие в
процедурата участници, които са свързани лица, като
възложителят изрично е дал дефиниции на понятията „свързани
лица“ и „контрол“ („Свързани лица“ са: а) лицата, едното от
които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в)
лицата, които съвместно контролират трето лице; г)
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините
по съребрена линия до четвърта степен включително и
роднините по сватовство до четвърта степен включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава,
включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в
общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Хе Хе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP0O1-1.O22-OOO2-CO1 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Хе BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020", които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

или б) може да определя пряко или непряко повече от половината
от членовете на управителния ши контролния орган на едно
юридическо лице; ши в) може по друг начин да упражнява
решаващо влшние върху вземането на решения във връзка с
дейността на юридическо лице) и е дал указание, че
информацията относно липсата или наличието на посоченото
обстоятелство за отстраняване се попълва в Част III, Раздел Г от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В посочения смисъл е и текстът на Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка, който гласи, че за участника не трябва да
са налице условията по чл.107 от ЗОП, като информация относно
липсата или наличието на обстоятелства по чл.107, т.4 от ЗОП се
попълва в ЕЕДОП в съответния раздел на Част III. Съгласно
изискванията на възложителя, закрепени в т.2.5.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, възложителят ще
отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице
обстоятелство 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
/ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/, освен ако за участника не е изключение
по чл.4 от същия закон, като възложителят изрично е дал указание,
че информацията относно липсата или наличието на посоченото
обстоятелство за отстраняване се попълва в Част III, Раздел Г от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
При преглед на представения Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията констатира, че в Част II,
Раздел Г на въпроса дали се прилагат специфичните национални
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в
документацията за обществената поръчка, участникът е дал
положителен отговор, а в същото време в следващото поле е дал
отрицателен отговор на въпроса за предприемане на мерки за
реабилитиране по своя инициатива. Освен тези отговори
участникът е посочил, че: свързани лица по смисъла на §2, т.45 от
ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съша
процедура; не може да участва в обществената поръчка дружество,
което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим, или което е контролирано от лице, което е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако са
налице изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици. Участникът следва
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конкретно и ясно да заяви дали посочените обстоятелства са
приложими, или не са приложими за него, като за комисията да
бъде ясен и еднозначен смисъла на конкретното волеизявление.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията
единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи:
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП)
и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или
допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти.

1.2.

1.2.1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и
изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на
територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан
Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л
„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул.
Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна
връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над
автогарата
„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД
Съответствие е критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните
указани раздели на Част III от Единния европейски документ за
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•

•

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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, be: хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bg/UI/Resister. aspx?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdhSil%o2fq%2b4n%o2bGx%2bCYa8KClsO%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
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надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0161/25.04.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 25.04.2019 г..
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.
1.2.2.

„ЕН ЕКИП“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г
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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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs; хипервръзка към регистъра http://www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx? OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClsO%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0691/07.03.2017г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 07.03,2022г..
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,
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„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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._____________________________________________
1.2.3.

„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II

Проекти № Кг BG16RFOP001-1.022-000I-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Кг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Кг BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.

„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДИСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs: хипервръзка към регистъра httv://www. dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx? OZKDw UsL UJ
omO%2fi VsaJkdkSil%o2fa%o2b4n%2bGx%o2bCYa8KCl s0%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0475/20.05.2015г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 20.05.2020г..
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
(БЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.

1.3.

Обособена позиция 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов
физкултурен салон.

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

1.3.1.

„ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД
Съответствие е критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Кг Кг BG16RFOP001-1.022-000I-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Кг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Кг BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.be: хипепвоъзка към оегистъоа http://www.dnsk. mrrb. eovernment. be/UI/Reeister. asvx?OZKDw UeL UJ
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включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0638/12.07.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 12.07.2021г..
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.
1.3.2.

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти № № BGI6RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

поръчки /ЕЕДОП/:
■ Е удостоверил:
• Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим, и не се контролира от дружество/лице с такава
регистрация;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
____________ ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
-
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Проекти Хе Хе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставянеХе BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Хе BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
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включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0272/08.09.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 08.09.2019г..
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.
1.3.3.

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

•

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bg; хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bs/UI/Resister. asyx? OZKDw UsL UJ
omQ%2fi VsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCl e0%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
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Проекти № Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0649/01.09.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 01.09.2021г..
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
(ЕБДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
1.3.4.

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI. 3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г
от Единния европейски документ за обществени поръчки
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Проекти J\s Jfs BGI6RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони е растеж“ 2014 -2020 г.

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в
документацията за обществената поръчка, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
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включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0655/16.09.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 16.09.2021г..
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 е предварително обявените условия на възложителя,
поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на
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Проекти Жя Жя BG16RFOP001-1.022-000I-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура е гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Жя BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Жя BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
1.3.5.

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II

Проекти Ms Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs: хипеовоъзка към регистъра httv://www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClsO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0126/26.03.2014г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 26.03.2019г..
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.
1.3.6.

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя и същите са редовни, като
поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Jfe BGI6RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
_______________ (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
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Проекти Ля № BG16RFOP00I-J.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.bs; хипеовоъзка към регистъра http://www.dnsk. mrrb. sovernment. bs/UI/Resister. asvx?OZKDw UsL UJ
omO%2fi VsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCl s0%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Лиценз № 000567 от 13.07.2007г., валиден до
13.07.2017г., издаден от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, за упражняване на строителен надзор
(съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията и §
128, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията); Удостоверение за упражняване дейностите оценка
на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0724/05.07.2017г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 05.07.2022г..
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.
1.3.7.

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 представените Единни европейски документи за обществени
поръчки /ЕЕДОП/:
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Проекти № Ла BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

■ Е удостоверил:
• Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bs; хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bg/UI/Register. asyx? OZKDw UgL UJ
_________omO%o2fi VsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYci8KCl s0%3d,_______

Н

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Хе Хе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Хе BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Хе BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0702/19.04.2017г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 19.04.2022г..
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
(ЕБДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
1.3.8.

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 от
ЗОП;
• Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Кв Кг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Кв BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Кв BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

националното законодателство и документацията за обществената
поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за
отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, е което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.government, bg: хипервръзка към регистъра http://www.dnsk. mrrb. government. bg/UI/Register. asvx? OZKDw UgL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClgO%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0403/17.03.2015г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 17.03.2020г..
Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C0I „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Л° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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._________________________________
1.3.9.

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в

Проекти № № BGI6RFOP001-1.022-0001-C0I „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.sovernment.be: хипеовпъзка към регистъра http://www.dnsk. mrrb. eovernment. be/UI/Resister. asvx ?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCleO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0665/05.12.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 05.12.2021г..
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.

★ ★ * ★★
★
★

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

***
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г.

1.3.10.

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Me Me BGI6RFOP00I-I.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Me BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Me BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www.dnsk.mrrb.government.be: хипепвпъзка към регистъра htW://www. dnsk. mrrb. government. bg/UI/Register. asm ?OZKDw UgL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClgO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0686/24.02.2017г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 24.02.2022г..
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.

1.4.

1.4.1.

Обособена позиция 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец
Пайсий” на територията на град Смолян.
„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Ле Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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 част от изискванията към личното състояние
на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 са налице част от
обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 и 2 и не са
налице останалите обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1,
т.3-7 и чл.55, ал.1, т.1 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
_______________ (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за

Проекти Жя Жя BGI6RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.922-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Жя BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bs: хипервръзка към регистъра http'J/www. dnsk. mrrb. government. bs/UI/Resister. aspx?OZKDw UsL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCleO%3d.
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0601/21.04.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 21.04.2021г..
■ Не е удостоверил:
• Съответствието си с част от изискванията към личното
състояние на участниците, закрепени в Раздел V1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.2.1.1 и 2.1.2 от
Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“ от
Указанието за участие, представляващо Раздел I, неразделна
част от документацията за обществена поръчка. Съгласно
изискванията на възложителя, закрепени в т.2.1 и 2.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, отстранява се от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: е
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194
- 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила
присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна, като
възложителят изрично е указал начина на попълване в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
информацията относно липсата или наличието на посочените
обстоятелства, в това число: в Част III, Раздел Г участникът следва
да предостави информация относно присъди за престъпления по
чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, а
също така е посочил кръга от лица, за които се отнасят и прилагат
посочените основания. Действително, при преглед на
представения Единен европейски документ за обществени
_________ поръчки (ЕЕДОП), по-специално в Част II, Раздел Г, комисията

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Ле Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP00I-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, но процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

установи наличие на волеизявление от участника, че за него не се
прилагат специфични национални основания за изключване, които
са посочени в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка, след това обаче в противоречие с
декларираното участникът е посочил, че задълженото лице не е
осъждано само за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл.
219 - 252 и чл. 256а - 260 от НК, като от обхвата на наказателните
присъди са изключени тези по чл.254а - 256 от НК, т.е. за
комисията не става ясно дали за задълженото лице е налице влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпления по чл.
254а - 256 от НК, респ. аналогични на посочените престъпления в
друга държава членка или трета страна, като задълженото лице
следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията
единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи:
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП)
и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или
допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти.
1.4.2.

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в съответните
указани раздели на Част III от Единния европейски документ за

Н

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти JCs He BGI6RFOP001-I.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне He BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура He BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

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 от
ЗО П ;

•

•

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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на
свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, bs: хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. be/UI/Resister. aspx? OZKDw UgL UJ
omO%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KCleO%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите

Н

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти ЖаЖе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C0J „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Же BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Же BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 18.12.2020г..
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
(ББДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.
1.4.3.

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил изготвени Опис на представените документи и Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 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 VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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, включащи липса на

Проекти Ms Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Мг BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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. Също така е налице
и изрично волеизявление в посочения смисъл;
• Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДИСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk mrrb. government, be: хипервръзка към регистъра htty://www. dnsk. mrrb. government. be/UI/Register. asyx?OZKDw UsL UJ
0m0%2fiVsaJkdkSil%2fa%2b4n%2bGx%2bCYa8KClsQ%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор № РК-0075/13.12.2013г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 13.12.2018г..
■ Не е удостоверил:
• Кои са останалите икономически оператори, с които участва в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, с попълване
на необходимите данни за тях и представяне за всеки от тях на
Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
При преглед на представения Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че в Част II,
Раздел А, поле „Форма на участие“ участникът е посочил, че
участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно
_________с други икономически оператори, но не е посочил данни за ролята

е в р о п е й с к и съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Ле Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BGI6RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

на икономическия оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи), за другите икономически
оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, и за името на участващата група, а също така
не е представил отделен Единен европейски документ за
обществени поръчки /ЕЕДОП/ за останалите участващи
оператори, с което да удостовери съответствието им с
изискванията към личното състояние (т.е. че за тях не са налице
основанията за отстраняване от процедурата) и критериите за
подбор (ако е приложимо).
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията
единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи:
Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП)
и/или други документи на участника, които съдържат променена и/или
допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти.
1.4.4.

„ИНТКОНС“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние
на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с
изискванията на 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 VI. 3 от обявлението за
обществената поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, 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 от
ЗОП;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ВА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти Ле Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BGI6RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

•

•

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 т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Раздел I, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е декларирал в Част III, Раздел
Г от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), че за него: не е налице обстоятелството за отстраняване
по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е свързано лице с друг
участник в процедурата; не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.З, 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, а именно, че: не е
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим; не е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели
III. 1.1 от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за
участие, представляващо Раздел I, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, като изрично е
предоставил данни в Част IV, раздел А, т. 1 от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за
което и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата,
извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от
ЗУТ,
на
интернет
страницата
на
ДНСК
www. dnsk. mrrb. government, be: хипервръзка към регистъра http://www. dnsk. mrrb. government. bg/UI/Re sister, asyx? OZKDw UsL UJ
omO%2fiVscLlkdkSil%2fp%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,
включваща наличие на валидно удостоверение за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството - Удостоверение за упражняване дейностите
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

упражняване на строителен надзор № РК-0633/30.06.2016г.,
издадено от началника на ДНСК, валидно до 30.06.2021г..
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 участниците, и/или от проверка на заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на
участниците 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
лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет
страницата
на Дирекцията за
национален
строителен
контрол
(ДНСК) www.dnsk.mrrb.govemment.bg ; хипервръзка към Регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ http://www.dnsk.mrrb.govemment.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%
2b4n%2bGx%2bCYa8KCl gO%3d , комисията единодушно

Р Е ШИ :
I. На основание чл. 104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия
протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към
личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на липси,
непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически
грешки, да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.
II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от
участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса
на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за
обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена
и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен
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Проекти Кг Кг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-I.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне Ks BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Смолян“, част от процедура Кг BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в раст ем “ 2014 -2020 г.

участник съобразо направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от
датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за
подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не
отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по
чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представляват участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с
придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията
за участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или
куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за
постъпване на документите при възложителя.
Настоящият протокол е технически съставен на 21.08.2017 г.
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Този документ е създаден в рамките на проекти Кг Кг ,,BG16RFOP001-I.022-0002-C0J „Обновяване на енергийната ефективност на
образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BGI6RFOP00I-I.022-000I-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда па гр. Смолян““, по процедура за директно
предоставяне Кг BG16RFOP001-/.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. Смолян", част от процедура Кг BG16RFOP001 -1.001 -039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 г. ", които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в раст ем “
2014 -2020 г., съфинансирапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.____________________________________

/Ч/'
( .
. Х аг а -: с
гх. х М О /Ш
0

.-7 cijS вj i

V

l

VVGХ_А_\.у\ |\'

К х е т

в мтмс; Н А л л ц в с л помощ е п н от чме но зе т е

2 Ч З Т ) 3 F U M че ИМ И Л

/7

QJW/H е И

поп п

ИС-

И н с <iHr,

т\\Д VG/,i Д р\ V.. ! O JJO tfjЪ М Ь л Ь №X
х х Х х д

келоосит тм

я дЪ З/ю т и 73/LH ПОД П И СИ и

о с и - ч м . Н Л \ <ЯЛ, .5 ОТ 30)1 в ъ з ftp . С V/!- 4 И 4 3 'ОТ М З Л А .

