
ПРОТОКОЛ № 1 по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 
 
от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на 
изпълнител с предмет Сключване на Рамково споразумение за проектиране и изпълнение 

на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“, открита с 
Решение № 66/15.06.2015 г. на главния директор и заместник главния директор на главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната“  
 
 

На 20.07.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-69/20.07.2015 г. на главния 
директор и заместник главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 
отбраната“, в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Пламенова Иванова – началник отдел „Инвестиционна 

политика и строителство“ в Главна дирекция „Инфраструктура на 
отбраната” (ГД „Инфр.О”). 

 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Анета Георгиева Славова – старши експерт в дирекция „Правно – 

нормативна дейност” (Д „ПНД”). 
2. Елисавета Димитрова Дунчева – държавен експерт в дирекция 
„Планиране, програмиране и бюджет” (Д „ППБ”). 
3. инж. Тодор Георгиев Пунев – старши експерт в ГД „Инфр.О” 
4. инж. Мариана Спасимирова Йовчева – младши експерт в ГД 
„Инфр.О” 

 
се събра в 14.00 часа в сградата на Министерство на отбраната на ул. „Дякон Игнатий” №3, 
за да проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти в процедура за избор 
на изпълнител за „Сключване на рамково споразумение за проектиране и изпълнение – 
проектиране и изпълнение на събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала 
необходимост. 
 

Комисията започна своята работа след получаване на списъка с подадените оферти, 
подписан от главния директор и заместник главния директор на главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната“.  

Комисията установи, че в срока (13.07.2015г.), определен в обявлението от 
Възложителя, са постъпили следните оферти: 
 

I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ: 
 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
подаване 

Час 
на 

пода-
ване 

1 2 3 4 5 
1. ДЗЗД „АСМ ТЕРМ”  И-2467 10.07.2015г. 16.45 
2. „ПИ ЕНД ДИ Строй” ООД И-2468 13.07.2015г. 0903 
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - ВАЛМЕКС”  И-2469 13.07.2015г. 0955 
4. „ВОДСТРОЙ“ 98” АД И-2470 13.07.2015г. 1000 
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5. ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2013”  И-2471 13.07.2015г. 1130 

6. „ХИДРЕКС” ООД И-2472 13.07.2015г. 1155 

7. „РОСТЕР” ООД И-2473 13.07.2015г. 1310 

8. „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД И-2474 13.07.2015г. 1335 

9. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД И-2475 13.07.2015г. 1410 

10. „КСВ  ИНЖЕНЕРИНГ” ООД И-2476 13.07.2015г. 15.15 

11. 
КОНСОРЦИУМ 
„ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ” ` 

И-2477 13.07.2015г. 15.20 

12. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД И-2478 13.07.2015г. 15.40 

13. „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД И-2479 13.07.2015г. 15.45 

14. „Т и Т ИНЖЕНЕРИНГ” ООД И-2480 13.07.2015г. 16.30 

15. „ЕКОСТРОЙ 2011” ЕООД И-2481 13.07.2015г. 16.35 

16. 
КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 
2015“ 

И-2482 13.07.2015г. 16.40 

 
 След като се запознаха със списъка на получените оферти, членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), чл. 327, 
ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и по 
чл. 50, ал. 5 от Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на 
провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на 
изпълнението на сключените договори, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014 г. 
 

II. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ – ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 
 
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното 

постъпване, в присъствието на следните представители на участниците: 
1. Йонка Илиева Гайтанекова – упълномощен представител на „ВОДСТРОЙ 98“ АД; 
2. Даниела Петрова Атмаджова – упълномощен представител на КОНСОРЦИУМ 

„ПОИС-ДУНАВ 2015“; 
3. Росен Банков Терзиев – управител на „РОСТЕР“ ООД; 
4. Юлиан Христов Тодоров – упълномощен представител на „ПИ ЕНД ДИ Строй“ 

ООД; 
5. Ангелина Димитрова Джамбазова – упълномощен представител на „ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“ АД; 
6. Киро Атанасов Киров – представляващ ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - ВАЛМЕКС”. 

 
Комисията констатира наличие на три отделни плика, с ненарушена цялост, 

запечатани и непрозрачни, във всяка от подадените оферти. 

 

На основание чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, плик № 3 на участниците беше подписан 
от всички членове на комисията, документите в плик № 2 бяха подписани от трима от 
членовете на комисията. На присъстващите представители на участниците беше 
предложено да подпишат плик №3 и документите в плик №2 на всяка от представените 
оферти. Плик № 3 и документите в плик № 2 бяха подписани от присъстващите 
представители на участниците както следва: 



3 
 

ОФЕРТА  
ВХ.№ / ДАТА 

УЧАСТНИК 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
УЧАСТНИК, ПОДПИСАЛ 

ПЛИК №3 И 
ДОКУМЕНТИТЕ 

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК 
№2 

И-2467 ДЗЗД „АСМ ТЕРМ”  
представляващия 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - 
ВАЛМЕКС”. 

И-2468 „ПИ ЕНД ДИ Строй” ООД 
управителя на „РОСТЕР“ 

ООД 

И-2469 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - 
ВАЛМЕКС”  

упълномощен представител 
на КОНСОРЦИУМ „ПОИС-

ДУНАВ 2015“ 

И-2470 „ВОДСТРОЙ“ 98” АД 
упълномощен представител 
на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ 

АД 

И-2471 ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2013”  
упълномощен представител 

на „ВОДСТРОЙ 98“ АД 

И-2472 „ХИДРЕКС” ООД 
упълномощен представител 

на „ПИ ЕНД ДИ Строй“ 
ООД 

И-2473 „РОСТЕР” ООД 
представляващия 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - 
ВАЛМЕКС” 

И-2474 „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД 
управителя на „РОСТЕР“ 

ООД 

И-2475 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД 
упълномощен представител 
на КОНСОРЦИУМ „ПОИС-

ДУНАВ 2015 

И-2476 „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
упълномощен представител 

на „ВОДСТРОЙ 98“ АД 

И-2477 
КОНСОРЦИУМ 
„ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ”` 

упълномощен представител 
на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ 

АД 

И-2478 
ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ 
ДЗЗД 

упълномощен представител 
на „ПИ ЕНД ДИ Строй“ 

ООД 

И-2479 „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД 
представляващия 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - 
ВАЛМЕКС” 

И-2480 „Т и Т ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
управителя на „РОСТЕР“ 

ООД 

И-2481 „ЕКОСТРОЙ 2011” ЕООД 
упълномощен представител 
на КОНСОРЦИУМ „ПОИС-

ДУНАВ 2015“ 

И-2482 
КОНСОРЦИУМ „ПОИС – 
ДУНАВ 2015“ 

упълномощен представител 
на „ВОДСТРОЙ 98“ АД 
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След подписване на Плик №3 и документите в Плик №2 във всяка оферта, 
комисията отвори плик № 1 на всеки от участниците, оповести съдържащите се в него 
документи и провери за съответствието им със списъците по чл. 56, ал. 1 , т. 14 от ЗОП. 

С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. Представителите на участниците заявиха, че нямат възражения и бележки към 
работата на комисията. 

 
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1 ЗА СЪОТВЕТСВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 
 
В периода 20.07.2015г. – 14.08.2015г. комисията продължи работата на закрити 

заседания в пълен състав, като разгледа документите, съдържащи се в плик № 1 на 
участниците за съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

III. 1. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на ДЗЗД „АСМ 
ТЕРМ”, комисията констатира следното: 

1. Приложение № 1 „Представяне на участник в процедурата“ към документацията 
не е попълнено за всяко юридическо лице, което участва в обединението, съгласно 
изискването, посочено в раздел III.2.1., т. 1 от обявлението за поръчката. 
 2. Представеният договор за учредяване на консорциум не отговаря на изискванията 
на възложителя, посочени в раздел II, т. II.2 от документацията за участие в процедурата. 
Съгласно цитираната точка, договорът следва да съдържа клаузи, които гарантират, че 
всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на 
всеки конкретен договор по Рамковото споразумение и че срокът на обединението е най-
малко за срока на Рамковото споразумение. Не се допускат промени в обединението след 
подаване на офертата за участие в процедурата. 
 3. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не е 
представена за всяко физическо или юридическо лице (лицата, които го представляват), 
включено в обединението, съгласно изискването, посочено в раздел III.2.1., т. 3 от 
обявлението за поръчката. Представената декларация не съдържа информация относно 
публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 
орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.  
 4. Декларацията по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ не е представена за всеки от 
участниците в обединението, каквото е изискването на възложителя, а е представена за 
самото обединение.  
 5. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ не е представена от всеки от 
представляващите участниците в обединението съгласно изискванията, посочени в раздел 
III.2.1. от обявлението за поръчката. 
 6. В представения списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не е посочено кое от 
включените в него лица ще изпълнява функциите на проектант по части: „План за 
безопасност и здраве“, и част „Пожарна безопасност“, както и кои ще изпълнява функции 
на технически ръководител, строителен инженер за контрол на качеството по изпълнение 
на разрушителните дейности и правоспособно лице по спазване на ЗБУТ, поради което не 
може да бъде направена преценка дали участникът отговаря на минималните изисквания, 
посочени в раздел III.2.3 от обявлението за поръчката.  
 7. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС 
не е представена за всяко юридическо лице, участник в обединението и не е попълнена 
съгласно образеца, който е приложен към документацията за участие в процедурата 
(Приложение № 11) – не е декларирано обстоятелството по т. 4 от образеца. 
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 8. Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице декларация по ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в 
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. От 
представения договор за учредяване на консорциум не става ясно кой от участниците в 
обединението ще изпълнява дейности, свързани със строителство или услуги, поради което 
не може да се извърши преценка дали декларацията е представена в съответствие със ЗОП. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 2. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ПИ ЕНД ДИ 
Строй” ООД, комисията констатира следното:  

1. Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не са 
попълнени съгласно образеца, приложен към документацията за участие в процедурата 
(Приложение № 2): 

- по т. 4 участникът е декларирал обстоятелство по буква „в“, което е приложимо 
при чуждестранни участници; 

- по т. 7 участникът не е отбелязал кои са относимите към него обстоятелства; 
- представената декларация не съдържа информация относно публичните регистри, в 

които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на възложителя.  
 2. От представения списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не става ясно кое от 
включените в него лица ще изпълнява функциите на технически ръководител, строителен 
инженер за контрол на качеството на изпълнение на разрушителните дейности и кое е 
правоспособното лице за контрол по спазване на ЗБУТ, поради което не може да бъде 
направена преценка дали участникът отговаря на минималните изисквания, посочени в 
раздел III.2.3 от обявлението за поръчката. 

3. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС е 
представена от името на двамата представляващи дружеството, но е подписана само от 
единия от тях.  

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 3. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРОНО - ВАЛМЕКС”, комисията констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи и информация, съгласно 
обявлението за обществена поръчка и утвърдената документация за участие. 
Представените документи са в съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

III. 4. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ВОДСТРОЙ“ 
98” АД, комисията констатира следното: 

1. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не е 
попълнена съгласно образеца, приложен към документацията за участие в процедурата 
(Приложение № 2): 

- по т. 7 участникът не е отбелязал кои са относимите към него обстоятелства. 
2. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ следва да бъде представена от 

всички лица, които представляват участника. В случая декларацията не е представена от 
прокуриста на дружеството. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 
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III. 5. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на ДЗЗД 
„КРУМОВГРАД 2013”, комисията констатира следното: 

1. Приложение № 1 „Представяне на участник в процедурата“ не е представено за 
всички участници, включени в обединението, съгласно изискванията на възложителя, 
посочени в раздел III.2.1, т. 2 от обявлението за поръчката. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 6. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ХИДРЕКС” 
ООД, комисията констатира следното:  

1. В т. 7 от декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
(Приложение № 2) участникът е декларирал единствено обстоятелствата по буква „а“, но 
не и по буква „в“ – че не е преустановил дейността си. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 7. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „РОСТЕР” ООД, 
комисията констатира следното: 

 1. Представеният списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП е непълен. Не е посочена 
местоработата на включените в списъка лица. В случай, че същите не са служители на 
участника, за тях следва да бъдат представени декларации по чл. 51а от ЗОП за 
ангажираност на трето лице/експерт. 

2. В т. 7 от декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
(Приложение № 2) участникът е декларирал единствено обстоятелствата по буква „а“, но 
не и по буква „в“ – че не е преустановил дейността си. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 8. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ВИ ДЖИ ЕМ 
КОМЕРС” ЕООД, комисията констатира следното: 

1. В представената от участника декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 9 от ЗОП не е посочена информация относно публичните регистри, в които се 
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на възложителя.  

2. От представения списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не става ясно кое от 
лицата, включени в него ще изпълнява функциите на проектант по част „План за 
безопасност и здраве“. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 9. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ТРЕЙС ГРУП 
ХОЛД” АД, комисията констатира следното:  

1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП не 
е представена от всички лица, които представляват участника. 

2. В т. 7 от декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
(Приложение № 2), подизпълнителят „ИНЖПРОЕКТ“ ООД е декларирал единствено 
обстоятелствата по буква „а“, но не и по буква „в“ – че не е преустановил дейността си. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 
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III. 10. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „КСВ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД , комисията констатира следното: 

1. В представената декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ участникът е декларирал, 
че капиталът на дружеството е в размер на 300 000лв. Видно от справка в сайта на 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, вписаният капитал на КСВ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е 5000лв. Налице е различие между декларираните от участника 
обстоятелства и публикуваната информация в Търговския регистър. 

2. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ не е представена от всички 
лица, които представляват участника. 

3. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП не 
е представена от всички лица, които представляват участника. 

4. От представения от участника списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не става ясно 
кое от лицата, включени в него ще изпълнява функциите на проектант по част „План за 
безопасност и здраве“. За някои от лицата в списъка не е посочена професионалната 
квалификация. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 11. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на 
КОНСОРЦИУМ „ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ”, комисията констатира следното:  

1. В представената декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ от 
„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, участник в обединението, е деклариран капитал в 
размер на 12 146 560лв. Видно от справка в сайта на Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията, вписаният капитал на дружеството е 12 176 560лв. Налице е различие 
между декларираните от участника обстоятелства и публикуваната информация в 
Търговския регистър. 

2. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ не е представена от всички 
лица, които представляват „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, участник в обединението. 
Декларацията е представена само от прокуриста на дружеството. 

3. В представената от „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, участник в 
обединението, декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРС по т. 1 от образеца на декларацията е отбелязано, че дружеството е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от 
Допълните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Същевременно 
не е посочено коя е юрисдикцията и дали дружеството попада в изключенията на чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРС (т. 3 от образеца на декларация). Съгласно чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРС на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от 
характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 12. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на ОБЕДИНЕНИЕ 
„ВОДГРУП“ ДЗЗД, комисията констатира следното: 

1. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ не е представена от всички 
лица, които представляват „Водна компания“ ООД, участник в обединението. 
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 Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 13. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „Ф-СТРОЙ 
ГРУП” ЕООД, комисията констатира следното: 

1. В т. 7 от декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
(Приложение № 2) участникът е декларирал единствено обстоятелствата по буква „а“, но 
не и по буква „в“ – че не е преустановил дейността си. 

Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 14. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „ЕКОСТРОЙ 
2011” ЕООД, комисията констатира следното: 

 1. По представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП: 
 - съгласно образеца на декларацията, приложен към документацията за участие в 
процедурата (приложение № 2), участникът следва да посочи кое е относимото към него 
обстоятелство „не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава)“. В представената от участника декларация не е отбелязано нищо; 
 - по т. 7 от образеца на декларацията, приложен към документацията за участие в 
процедурата (приложение № 2), участникът следва да посочи кои са относимите към него 
обстоятелства, като обстоятелството по буква „б“ се декларира от чуждестранни 
участници. В представената декларация е отбелязана и буква „б“ от образеца. 
 2. От подизпълнителя са представени следните документи: 
 - декларация за съгласие от подизпълнител; 
 - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 
 - декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ; 
 - декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 
 Всички горепосочени документи са представени не в оригинал, а като цветни копия 
без заверка. Така представени, декларациите не съответстват на изискванията на 
възложителя. За да бъдат приети за годни доказателства относно посочените в тях 
обстоятелства, изявленията, направени в декларациите, следва да изхождат от подписалото 
ги лице и съответно да бъдат представени в оригинал. 
 3. Видно от Приложение № 1 „Представяне на участника“, подизпълнителят ще 
изпълнява проектантски дейности. Съгласно раздел V.2.11.1 от документацията за участие 
в процедурата, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите 
за технически възможности се представят и от подизпълнителите като съдържанието им е 
в съответствие с дейностите, които подизпълнителя е посочил, че ще извършва. 
Подизпълнителите трябва да имат специалисти по съответните части в зависимост от вида 
на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 
 В случая, от подизпълнителя не е представен списък на проектантите по съответните 
части съгласно изискванията на възложителя. 
 4. Представеният от участника списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не е изготвен 
съгласно изискванията на възложителя. Не е посочен професионален опит, месторабота, 
период, длъжност, основни функции на лицата, включени в списъка. 
 От представения списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не става ясно кое от 
включените в него лица ще изпълнява функциите на технически ръководител, строителен 
инженер за контрол на качеството на изпълнение на разрушителните дейности и кое е 
правоспособното лице за контрол по спазване на ЗБУТ, поради което не може да бъде 
направена преценка дали участникът отговаря на минималните изисквания, посочени в 
раздел III.2.3 от обявлението за поръчката. 
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 В случай, че лицата от списъка не са служители на участника, за тях следва да бъдат 
представени декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на трето лице/експерт. 
 5. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС 
не е представена от подизпълнителя. 
 Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 15. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на „Т и Т 
ИНЖЕНЕРИНГ, комисията констатира следното: 

1. В представените декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не са отбелязани относимите 
към участника/представляващия участника обстоятелства по т. 1, 4 и 7 от образеца на 
декларацията (Приложение № 2). В декларациите не е посочена информация относно 
публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния 
орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.  
 Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

III. 16. При разглеждане на документите в плик № 1 от офертата на 
КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“, комисията констатира следното:  

 1. По т. 5 от Приложение № 1 „Представяне на участник в процедурата“ участникът 
не е посочил дали ще ползва или няма да ползва подизпълнител. 
 2. Декларацията по чл. 47, ал 9 от ЗОП не е представена от всички лица, които 
представляват „ИСТА АНДРЕЕВА“ ООД, участник в обединението. 
 3. Съгласно т. 1 от образеца на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, участникът следва 
да зачертае неверните обстоятелства както следва: 
 „1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;“ 
 В представените от участника декларации са зачертани всички букви от „а“ до „д“ от 
образеца. 

В декларациите не е посочена информация относно публичните регистри, в които се 
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен, е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на възложителя.  
 4. Декларацията по чл. 327 от ЗОВСРБ не е представена за всички участници в 
обединението. 
 5. Декларацията по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ не е представена от всички 
лица, които представляват „ИСТА АНДРЕЕВА“ ООД, участник в обединението. 
 6. От представения списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП не става ясно кое от 
включените в него лица ще изпълнява функциите на технически ръководител, поради 
което не може да бъде направена преценка дали участникът отговаря на минималните 
изисквания, посочени в раздел III.2.3 от обявлението за поръчката. В случай, че същите не 
са служители на участника, за тях следва да бъдат представени декларации по чл. 51а от 
ЗОП за ангажираност на трето лице/експерт. 
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7. В представената от участниците в обединението декларации за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС по т. 1  и т. 2 от образеца на 
декларацията е отбелязано, че дружествата са регистрирани в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълните разпоредби на 
Закона за корпоративното подоходно облагане. Същевременно не е посочено коя е 
юрисдикцията, но е посочено, че дружествата не попадат в изключенията на чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРС (т. 3 от образеца на декларация). Съгласно чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРС на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от 
характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 
 Останалите документи, представени от участника са в съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

ІV. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, копие от протокол № 1 се изпраща до всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

За отстраняване на констатираните несъответствия с критериите за подбор, 
участниците могат да се възползват от правото си по чл. 68, ал. 9 от ЗОП да представят на 
комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на настоящия 
протокол. Участниците могат в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
обявлението, да заменят представените документи или да представят нови, с които смятат, 
че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. 

 
V. Допълнително представените документи по т. ІV от протокола да се представят в 

срок от 5 работни дни до 17.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” №3, 
сградата на Министерство на отбраната – Приемна, тел. за контакт: 02/92 20 744; 
02/92 20 730, в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 
Съгласно чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията няма да разглежда документите в плик № 

2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
 
Настоящият протокол е съставен и подписан на 14.08.2015 г. 
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