
 

 

    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

П Р О Т О К О Л № 1  

На 15.05.2020 година в 10:30 часа комисия назначена със Заповед № РД-02-239 

/15.05.2020 година на Кмета на община Димово за провеждане на публично състезание с 

предмет "Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в 

гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово" по обособени 

позиции както следва: Обособена позиция №1:  „Извършване на строителни и монтажни 

работи за реконструкция на площад в гр. Димово” и за Обособена позиция №2: 

„Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в с. Арчар“, 

открита с Решение № РД-02-204 от 07.04.2020 година и обявена в регистъра на обществени 

поръчки на АОП под  № 00214-2020-0004, се събра комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант при Община Димово 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Румен Каменов – началник отдел „УТТ” при Община Димово; 

2.  Ирена Виденова – Директор Дирекция „УТМППП” при Община Димово“ 

3. Михаела Михайлова – Директор Дирекция „АОФ” при Община Димово” 

4. Надя Якимова – счетоводител при Община Димово” 

Резервни членове: 

1. Наталия Георгиева – началник отдел „МППП” при Община Димово” 

2. Наталия Кръстева – главен експерт „ЧРЕ” при Община Димово  

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата.  

На публичното заседание присъстваха представители на участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София  – Марян Иванов Димитров и за 

участника ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин – Венцислав Веселинов Филипов, видно от 

списъка на присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

Председателят на комисията обяви участниците, от които са получени оферти за участие 

в процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 часа на 14.05.2020 година в 

деловодството на община Димово са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, 

подал оферта 

Вх. №, дата и час на 

подаване 

№ на Обособена позиция 

1.  
“КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, 

гр.София,ул. „Цар Асен №22А, 

ет.1, ап.1  

№ РД-7000-79/14.05.2020 

година в 12:02 часа. 

Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2 

 

2. 

 

ДЗЗД „ДИМОВО 2020“, 

 гр. Видин, бул. „Панония“ №1Б 

№ РД-7000-80/14.05.2020 

година в 13:41 часа 

Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2 



 

 

 

3. 

“ИНФРАСТРУКТУРА 

ДИМОВО 2020” ДЗЗД, 

гр. София ул. "Партений 

Нишавски"№ 4, ет. 2, офис 17 

№ РД-7000-82/14.05.2020 

година в 16:34 часа 

Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2 

4. 
“ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, 

 гр. Видин, ул. „Широка” № 89 
№ РД-7000-83/14.05.2020 

година в 16:40 часа 

Обособена позиция  

№1 

5. 
“ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, 

 гр. Видин, ул. „Широка” № 89 
№ РД-7000-84/14.05.2020 

година в 16:42 часа 

Обособена позиция №2 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти председателят и членовете на 

комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание. 

УЧАСТНИК №1: “КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София е подал оферта за 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни запечатани 

непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на  участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и  ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин 

да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри", но те отказаха. 

УЧАСТНИК №2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020“, гр.Видин се състои от „ПСТ ВИДИН“ 

ЕООД И „ПЪТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД е подал оферта за Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни запечатани 

непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващия представител на  участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София  да подпише Предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", но той отказа. 

УЧАСТНИК №3: “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020” ДЗЗД, гр. София е подал 

оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни запечатани 



 

 

непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващия представител на  участника ДЗЗД 

„ДИМОВО 2020“ гр.Видин да подпише Предложението за изпълнение на поръчката и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри", но той отказа. 

УЧАСТНИК №4: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин е подал оферта за Обособена 

позиция №1. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни запечатани 

непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №1.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №1. 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на  участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и  ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин 

да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри", но те отказаха. 

УЧАСТНИК №5: “ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин е подал оферта за Обособена 

позиция №2. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и два отделни запечатани 

непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция №2.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция №2. 

Председателят на комисията предложи присъстващите представители на  участника 

„ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020“ДЗЗД, гр.София и  ДЗЗД „ДИМОВО 2020“ гр.Видин 

да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри", но те отказаха. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

УЧАСТНИК № 1 “КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Към офертата на участника е приложен технически носител CD, съдържащ следните 

документи: 

1. Опис на документи - Приложение № 1 – в електронен вариант; 

2. ЕЕДОП – Приложение № 2 – в електронен вариант; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 – в електронен вариант; 

4. Ценово предложение по Обособена позиция № 1 – Приложение № 4 – в електронен вариант; 



 

 

5. Ценово предложение по Обособена позиция № 2 – Приложение № 4 – в електронен вариант; 

6. Линеен календарен график по Обособена позиция № 1 – в електронен вариант; 

7. Линеен календарен график по Обособена позиция № 2 – в електронен вариант; 

8. Декларация – Приложение № 5 – в електронен вариант; 

9. Линеен график – в електронен вариант; 

10. Сертификат ISO 9001:2015 за въведена система за управление на качеството – в pdf. формат; 

11. Сертификат ISO 14001:2015 за въведена система за управление на околната среда; 

12. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 

от ЗУТ. 

След преглед на представените документи, комисията констатира следното: 

1.Представеният от участника ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис, съгласно 

изискванията на Възложителя.  

Съгласно документацията за участие в процедурата при подаване на оферта участникът 

декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез 

представяне на електронно подписан ЕЕДОП, като е посочено че форматът, в който се 

представя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид и се 

подписва с електронен подпис от лицата по чл.40, ал.1, т.4 от ППЗОП. Във връзка с 

приложението на тази правна норма е издадено Методическо указание от АОП МУ-4 от 

02.03.2018 година, което указва начините за подаване на ЕЕДОП, съгласно което 

Възложителите следва да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за 

подаване на ЕЕДОП в електронен вид. В Раздел Х „Подготовка на офертите” от 

документацията за участие в обществената поръчка, Възложителят е дал указания за 

възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид като за целите на настоящата 

обществена поръчка е създаден образец на ЕЕДОП, чрез използване на безплатна услуга чрез 

информационната система еЕЕДОП със съответните указания. Съгласно тези указания 

попълненият ЕЕДОП се изтегля в  *pdf.файл и  „се подписва електронно от всички задължени 

лица и се прилага към офертата.” 

Констатираното несъответствие е в противоречие с нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП 

съгласно която „При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

2. Представеното от участника Приложение № 4 – Ценово предложение  и КСС по Обособена 

позиция № 1 и Обособена позиция № 2 е попълнено и съдържа всички изискващи се параметри 

– единични цени на съответните видове работа и обща цена на офертата за всяка обособена 

позиция. 

В Част ІII. Указания за подготовката на образците на документите и на офертите от 

документацията за участие в обществената поръчка е посочено, че „Извън плика „Предлагани 

ценови параметри“  не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 

„Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) 

ще бъдат отстранени от участие в процедурата.” 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” и т. 5 от ЗОП във вр. с чл. 101, ал. 5 от ЗОП комисията 

предлага офертата на участник „КОТА НУЛА СТРОЙ” ЕООД, гр.София да бъде отстранена 

от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, тъй 

като същият е подал оферти по обособена  позиция №1 и №2, които не отговарят на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, както и на условията за 

представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 



 

 

УЧАСТНИК №2: ДЗЗД „ДИМОВО 2020“. ОБЕДИНЕНИЕТО се състои от „ПСТ 

ВИДИН“ ЕООД И „ПЪТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Представени са три броя ЕЕДОП: от Обединението- участник, от „„Пътинженеринг - М“ 

АД и „ПСТ Видин“ ЕООД.  

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата, 

посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка комисията констатира 

следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП 

на Обединението -  участник, така и в ЕЕДОП на участниците в обединението, чрез които се 

доказва критерий за подбор: 

За доказване на минималните изисквания за технически и професионални способности 

чрез  в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, са 

описани  изпълнени дейности по реконструкция на съществуваща улица – бул. „Хаджи 

Димитър”, гр. Монтана.  

С така декларираните дейности не се доказва изпълнение на поставеното от 

Възложителя изискване „Участникът следва да е изпълнил за последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (едно) строителство с предмет 

идентичен или сходен с този на обществената поръчка.”  За строителство, „сходно” с това на 

обществената поръчка следва да се счита строителство по изграждане и/или реконструкция 

и/или рехабилитация и/или ремонт на площи за широко обществено ползване в това число 

паркове и/или градини и/или улично озеленяване и/или площади и/или площадки за игра.  

Участникът следва да декларира изпълнени дейности съгласно изискванията на 

Възложителя 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПСТ ВИДИН“ ЕООД И „ПЪТИНЖИНЕРИНГ-М“ АД, в срок до 5 работни дни от 

получаването на  настоящия протокол, по отношение на констатираните несъответствия или 

липса на информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

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

за получаване на оферти. 

УЧАСТНИК №3: “ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”ДЗЗД, гр. София с 

участници в ОБЕДИНЕНИЕТО: „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД и 

„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД.  

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

Представени са три броя ЕЕДОП: от Обединението- участник, от „Алди Комерс Груп” 

ЕООД и от „Инфракънстракшън" ЕАД.  

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата, 

посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка, комисията констатира 

следните непълноти и несъответствия в представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП 

на Обединението -  участник, така и в ЕЕДОП на участниците в обединението, чрез които се 

доказва критерий за подбор: 

Относно представеният ЕЕДОП от „Инфракънстракшън" ЕАД: 

Съгласно представената в ЕЕДОП информация по отношение липсата на основания за 

задължително отстраняване, посочени от възложителя, комисията отбеляза, че от страна на 



 

 

участника са дадени формални отговори на съдържащите се в ЕЕДОП въпроси. В част III 

„Основания за изключване” липсва посочване на национална база данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство, е длъжен да предостави съответната информация.  

За доказване на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност участникът в част IV „Критерии за подбор”, раздел А в ЕЕДОП е 

декларирал, че е вписан в Търговски регистър, но не е посочил национална база данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 

съответното законодателство, е длъжен да предостави съответната информация.  

Съгласно изискванията на чл.67, ал.1 от ЗОП информацията относно личното състояние 

на участниците в т.ч деклариране на липсата на основанията за отстраняване, следва да бъде 

представена освен чрез формалното деклариране с отговори „да” и „не” на съдържащите се в 

ЕЕДОП въпроси следва да бъдат посочени и националните база данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно съответното 

законодателство е длъжен да предостави съответната информация. 

За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 

участникът е посочил че притежава застраховка „Професионална отговорност” със 

застрахователна сума на стойност 600 000 лева, но не е посочил дата на сключване на 

застрахователната полица и професионална дейност на застрахованото лице, съгласно 

изискванията на Възложителя, заложени в Обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. 

Относно представеният ЕЕДОП от „Алди Комерс Груп” ЕООД: 

За доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 

участникът е посочил че притежава застраховка „Професионална отговорност” със 

застрахователна сума на стойност 600 000 лева, но не е посочил дата на сключване на 

застрахователната полица и професионална дейност на застрахованото лице, съгласно 

изискванията на Възложителя, заложени в Обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. 

„Строителство сходно с предмета на поръчката“: 

Под строителство „сходно“ с това в обществената поръчка следва да се счита 

строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на 

площи за широко обществено ползване в това число паркове и/или градини и/или улично 

озеленяване и/или площади и/или площадки за игра. Възложителят не поставя изискване за 

обем на изпълненото строителство. 

Съгласно дефиницията на ДФЗ-РА площадка за игра е обществено достъпна открита 

площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта устройство, 

настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите. 

Съгласно дефиницията на ДФЗ-РА под площи за широко обществено ползване се разбират 

паркове, градини, улично озеленяване и площади. 

ИЗПЪЛНЕНО: 

1.„Строително - монтажни работи по проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите 

за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни 

съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. 

Елена”, място на изпълнение: гр. Елена, с.Константин, с.Майско;  

АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД е изпълнил: „Реконструкция и основно обновяване на стадион 

село Константин – футболно игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, 

трибуни, съблекални и WC модулен тип с навес, паркинг и ограда“; „Изграждане на спортна 

база село Майско – футболно игрище, комбинирано игрище за волейболи баскетбол, трибуни, 

съблекални и WC модулен тип с навес, паркинг и ограда“; липсва период. 

2. „Промяна предназначение, реконструкция и основно обновяване на бивша поликлиника в 

общностен център“ - Удостоверение за добро изпълнение-  изх. №РД.0218.868/28.10.2016 

година.  



 

 

3.Разрешение за ползване №СТ-05-2313/15.12.2015 година за строеж: „Реконструкция и 

основно обновяване на стадион „Чумерна“ – гр. Елена“, издадено от ДНСК; Разрешение за 

ползване №СТ-05-2386/15.12.2015 година за строеж: „Спортна база село Майско“, издадено 

от ДНСК; Разрешение за ползване № СТ-05-2387/15.12.2015 година за строеж: „Реконструкция 

и основно обновяване на стадион село Константин“, издадено от ДНСК,  обектите са трета 

категория. 

4.Изпълнение на „Строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в 

община Костинброд“: 1) Доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа на 

настилка за монтажа им на ул. „Гео Милев“ и ул. „Райна Княгиня“, гр. Костинброд (Зона за 

отдих №1). 2) Доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа на настилка за 

монтажа им на ул. „Еделвайс“ и ул. „Петър Берон“, гр. Костинброд (Зона за отдих № 2) 3) 

Обособяване на зона за отдих на ул. „Валери Чкалов“ и ул. „Йордан Йовков“ – озеленяване, 

доставка и монтаж на 1 брой беседка и доставка и монтаж на 1 брой детско игрално съоръжение 

(Зона за отдих №3). 4) Доставка и монтаж на игрални съоръжения за деца и направа на настилка 

за монтажа им в ПИ 38978.900.2685 гр. Костинброд (Зона за отдих №4) и доставка и монтаж на 

два броя беседки. 

5) Изпълнение на дейности по проект „Обичам да спортувам на открито – с. Драговищица, 

община Костинброд“. 6) Доставка и монтаж на фитнес уред в гр. Костинброд. 7) Доставка и 

монтаж на беседка класик шестоъгълна и направа на настилка за монтажа й на ул. „Герена“ гр. 

Костинброд. 8) Доставка и монтаж набеседка класик шестоъгълна и направа на настилка за 

монтажа й в с. Петърч. 9) Доставка и монтаж на беседка класик шестоъгълна и направа на 

настилка за монтажа й в с. Драговищица. 10) Доставка и монтаж на беседка класик шестоъгълна 

и направа на настилка за монтажа й в с. Голяновци. 11) Доставка и монтаж на парково 

оборудване 

Участникът е  декларирал, че притежава сертификат за внедрена система за управление 

на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за внедрена система за управление на околната среда 

ISO 14001:2015, но не е посочил номер на сертификата, както и неговият обхват, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие  в част 

66.3.3 и 66.3.3, стр. 27. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши участникът ДЗЗД 

“ИНФРАСТРУКТУРА ДИМОВО 2020”, в срок до 5 работни дни от получаването на  

настоящия протокол, по отношение на констатирано несъответствие или липса на информация, 

може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 

УЧАСТНИК № 4 „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД, гр. Видин: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и 

липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от възложителя в 

документацията за обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, както и компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация.  



 

 

Участникът е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за 

лично състояние и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Комисията установи, че участникът е 

декларирал в еЕЕДОП всички  обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена позиция 

№1 до разглеждане на техническото предложение.  

УЧАСТНИК № 5 „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, съгласно 

образеца предоставен от Възложителя, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя на дружеството в качеството му на лице, съгласно чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП 

съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 

вписване данни относно начина на представляване. 

Комисията извърши проверка на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, като 

констатира следното: 

По отношение на липсата на основания за задължително отстраняване от процедурата и 

липсата на основания за незадължително отстраняване, посочени от Възложителя в 

документацията за обществена поръчка комисията констатира следното: 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е посочил националните база 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства както и компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Участникът е  декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя за 

лично състояние  и покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние 

и технически възможности, посочени в Обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие. Комисията установи, че участникът е 

декларирал в еЕЕДОП всички  обстоятелства и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена позиция № 

2 до разглеждане на техническото предложение.  

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на  06.07.2020 

година в 10:00 часа.  

 

Комисия: 

Председател: ……П……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.………П………..                                    2. ………П…………………. 

                  (инж. Р. Каменов)                                     (Ир. Виденова) 

 

3…………П……………….                                      4. …………П…………….. 

                (М. Михайлова)                                             (Н. Якимова) 

 

 

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 

3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


