
 

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ:..........п........................ 

 

Директор: проф.дн Ирена Атанасова 

  
 

ПРОТОКОЛ   

От работата на комисията, назначена със заповед №РД 05-9 от 28.01.2020 г. 

на Директора на ИПЗР „Н. Пушкаров”, за подбор на участниците, 

разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване 

на физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на 

Институт п о почвознание, агротехнологии и защита на растенията”Никола 

Пушкаров”, открита с Решение 1203-2 / 03-01 2020г., уникален номер в АОП 

№ 952307. 

На 29.01.2020 г., от 14 часа, в зала „Гърбучев"  в сградата на Институт по 

почвознание,агротехнологии и защита на растенията”Никола Пушкаров” , гр. 

София, ул.”Шосе Банкя”№7 се проведе публично заседание на комисията, 

назначена със Заповед  №РД 05-9/28.01.2020 г. на Директора на Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията”Никола Пушкаров” На 

заседанието присъстваха всички членове на комисията. Комисията проведе 

заседанието в следния състав: 

Председател: инж. д-р Тодор Пеняшки-гл.експерт отдел ”Обща 

администрация” 

и 

Членове:  

1.инж.Асен Петров-гл.експерт отдел ”Обща администрация” 

2.Мария Лозанова-гл.специалист „Системи в земеделието” 

3.Веселина Къркъмова-юрист 

4.Найден Найденов-външен експерт 

 Председателят на комисията откри заседанието на същата, обяви и 

прочете текста на Заповед № РД 05-9 от 28.01.2020г. 

Комисията започна работа, след като получи представените оферти, 

копие от регистъра и протокол по чл. 48. ал 6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА  

„НИКОЛА ПУШКАРОВ” 
 

София, ул. Шосе Банкя 7, тел.(359 2)8246141, факс(359 2)8248937, Е-mail: soil@mail.bg, http://www.issapp.org 
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До крайния срок за получаване на офертите - 16.30 часа на 27.01.2020 г. 

са постъпили 5 броя оферти както следва: 

 1.Оферта с вх. № 70-28/27.01.2020г.,постъпила в 13,33ч. от „Д.М. 

Секюрити груп'* ООД: 

2.Оферта с вх.  № 70-29/27.01.2020г.,постъпила в 13,48ч. от „Еврофорс  

груп”ЕООД 

3.Оферта с вх. № 70-30/27.01.2020г.,постъпила в 13,58ч. от”ПС 

Гард”ЕООД 

       4.Оферта с вх. № 70-31/27.01.2020г.,постъпила в 14,15ч. от „Бюро за 

охрана и сигурност-ит”ЕООД 

      5.Оферта с вх. № 70-32/27.01.2020г.,постъпила в 16,18ч. от „Вадим”ООД  

 

Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47. 

ал. 2 от ППЗОП, в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, с  

посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и  

електронен адрес и наименованието на поръчката.  

На публичното заседание на комисията присъстваха представители, 

вписани в присъствен списък, на следните участници:  

1. Евстати Георгиев – „Д.М.Секюрити груп” ООД 

2. Димитър Иванов -  „Еврофорс груп” ЕООД 

3. Красимир Николов – „ПС ГАРД”ЕООД 

4. Красимир Станимиров – „Бюро за охрана и сигурност-ит”ЕООД 

5. Янко Кръстев – „Вадим” ООД 

 

Присъстващите лица се легитимираха с документ за самоличност (лични 

карти). 

След запознаване с входящия регистър за постъпилите оферти, съгласно  

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки от състава на комисията попълни 

и подписа декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и 

по чл. 51 ал. 13 от ППЗОП. 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на получените оферти,  

по реда на тяхното постъпване, съобразно входящия регистър и установи:  

 

1. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД 

След отварянето на опаковката председателят на комисията оповести  

съдържащите се в нея документи: 

1.1. Списък на представените документи;  

1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

оптичен носител- CD: 

1.3. Предложение за изпълнение на поръчката, с приложения . 

1.4. Протокол за оглед. 

1.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП.  

1.6. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри".  
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Съгласно изискванията на чл. 54. ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима членове от 

състава на комисията и представител на „Д.М.Секюрити груп”ООД  подписаха 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и  предложението за изпълнение 

на поръчката. 

2. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕВРОФОРС ГРУП”ЕООД 

След отварянето на опаковката председателя на комисията оповести 

съдържащите се в нея документи:  

        2.1. Списък на представените документи; 

2.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

оптичен носител- CD; 

2.3 .Предложение за изпълнение на поръчката с приложения; 

2.4 .Протокол за оглед; 

2.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, an. 1 от 30П; 

2.5. Запечатан плик с надпис „предлагани ценови параметри".  

Съгласно изискванията на чл 54. ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима членове от 

състава на комисията и представител на „Еврофорс груп” ЕООД подписаха 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и предложението за изпълнение 

на поръчката. 

3. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ПС ГАРД" ЕООД 

След отварянето на опаковката председателят на комисията оповести  

съдържащите се в нея документи:  

3.1. Списък на представените документи; 

3.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

оптичен носител- CD; 

3.3. Предложение за изпълнение на поръчката, с приложенията;  

3.4. Протокол за оглед; 

3.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП ; 

3.6. Запечатан плик с надпис „предлагани ценови параметри". 

Съгласно изискванията на чл. 54. ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП. Трима членове от 

състава на комисията и представител на  „ПС Гард”ЕООД подписаха плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  и предложението за изпълнение на 

поръчката. 

4.ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-

ИТ" ЕООД 

След отварянето на опаковката председателят на комисията оповести  

съдържащите се в нея документи:  

4.1. Списък на представените документи;  

4.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

оптичен носител- CD; 

        4.3. Предложение за изпълнение на поръчката, с приложения;  

4.4 . Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП ; 
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4.5 . Списък на изпълнените поръчки със сходен предмет, изпълнени през 

последните 3 години; 

4.6 . Декларация за валидност на офертата;  

4.7 . Референция  1 брой; 

4.8 . Сертификат ISO 9001:205 със срок на валидност до 11.07.2021г. ; 

4.9 . Застрахователна полица „Професионална отговорност за охранителна 

дейност”; 

4.10. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност и служебна 

бележка от МВР Главна дирекция „Национална полиция”;  

4.11. Протокол за оглед; 

4.12. Запечатан плик с надпис „предлагани ценови параметри" ; 

Съгласно изискванията на чл. 54. ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима членове от 

състава на комисията и представител на „Бюро за охрана и сигурност-ит”ЕООД  

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и предложението за 

изпълнение на поръчката. 

5. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА”Вадим”ЕООД 

След отварянето на опаковката председателят на комисията оповести  

съдържащите се в нея документи:  

5.1. Списък на представените документи;  

5.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

оптичен носител- CD; 

5.3. Предложение за изпълнение на поръчката, с приложения;  

5.4. Протокол за оглед; 

5 4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП; 

5.5. Запечатан плик с надпис „предлагани ценови параметри" ; 

Съгласно изискванията на чл. 54. ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП трима членове от 

състава на комисията и представител на „Вадим”ЕООД  подписаха плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  и предложението за изпълнение на 

поръчката. 

С извършването на описаните действия приключи публичната част от  

заседанието. 

В периода от 29.01.2020г. до 11.02.2020г. в сградата на Институт по 

почвознание, агротехнологии и защита на растенията  с адрес: гр. 

София,ул.Шосе Банкя №7 се проведоха закрити заседания на комисията,  

назначена със Заповед № РД 05-9/28.01.2020 г.  

На заседанията присъстваха всички членове на комисията, както 

следва: 

Председател: инж.д-р Тодор Пеняшки-гл.експерт отдел ”Обща 

администрация” 

Членове:  

1.инж.Асен Петров-гл.експерт отдел ”Обща администрация” 
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2.Мария Лозанова-гл.специалист „Системи м земеделието”  

3.Веселина Къркъмова-юрист 

4.Найден Найденов-външен експерт 

I. Комисията на основание чл. 54. ал. 7 от ППЗОП продължи с 

разглеждане на наличните документи в опаковката на участниците, по реда на 

постъпване на офертите, за съответствие с изискванията към участниците за 

лично състояние и критериите за подбор, посочени в документацията за участие 

и в обявлението за поръчка. 

 

1. „Д.М. Секюрити груп" ООД 

Комисията се запозна с предоставения на CD документ по чл. 39, ал. 2., т.  

от ППЗОП - ЕЕДОП и разгледа декларираните в него обстоятелства от 

участника. За тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и 

бази данни се извърши съответната проверка. 

Комисията установи, че представения от „Д .М. Секюрити груп" ООД 

ЕЕДОП, е подписан с валиден електронен подпис от лице  представляващо 

участника съгласно регистрацията му в Търговския регистър. 

В резултат на извършената проверка комисията констатира следното:  

1.1. По отношение критерия за подбор - икономическо и финансово 

състояние 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните, участникът е посочил размера на застрахователната сума по  

застрахователната полица, както и че информацията е достъпна безплатно за 

органите от база данни на държава-членка на ЕС, както и web-адрес на 

застрахователно дружество. Посоченият web-адрес представлява официална 

интернет страница на застрахователно дружество, от  която не може да бъдат 

установени данни за застраховката - номер, дата на издаване, валидност и  

съответното покритие. 

Съгласно част I, т. 3, подт. 3.2.1 от документацията за възлагане на 

обществената поръчка участникът трябва да има валидна застраховка 

„Професионална отговорност" на охранителното дружество (юридическото 

лице). Отговорност на охранителното дружество за покрити всички рискове по 

извършване на дейността по физическа охрана на обекти на юридически и 

физически лица. По силата на застрахователния договор да бъде покрит най-

малко риск от възникването на материални щети на охранявано имущество 

(движимо и недвижимо) на Възложителя, причинени поради извършени от трети 

лица кражби чрез взлом, престъпни  посегателства от трети лица и при виновно 

допуснати нанесени щети от служители на  Изпълнителя. Възложителят не 

поставя изискване за минимални лимити на отговорност. 

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, 

раздел Б: „Икономическо и финансово състояние", поле „Застрахователна 

полица за риск „професионална отговорност" от ЕЕДОП, участникът следва да 

представи информация за застраховката - номер, дата на издаване, валидност и 
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съответното покритие, web-адрес, на който може да бъде намерена посочената 

информация. 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните, участникът не е посочил изискуемите данни. Посоченият 

web-адрес представлява официална интернет страница на застрахователно 

дружество, от която не може да бъдат установени данни за застраховката - 

номер, дата на издаване, валидност и  съответното покритие. 

 

1.2.По отношение критерия за подбор - Технически и професионални  

способности 

2.2.1. В част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и  

стандарти за екологично управление", поле „Сертификати от независими 

органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството" от ЕЕДОП, 

участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор, отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. Информацията относно прилаганата система по стандарт 

БДС EN ISO 9001: 2015, включваща обхват и номер на сертификата, както и 

датата на издаването му, сертифициращата организация и web-адресът й са 

посочени в част IV, раздел А от ЕЕДОП. След проверка, комисията приема за 

установено съответствието на участника с поставения критерий за подбор от 

Възложителя. 

Комисията разгледа и приема за установено съответствието на участника 

с останалите поставени критерии за подбор от Възложителя. 

 

 Въз основа на направените констатации комисията реши:  

На основание с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, да изиска от участника„Д.М. 

Секюрити  груп" ООД да представи електронно подписан нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат  променена и/или допълнена информация 

относно констатираните несъответствия/непълнота в предоставения от 

участника ЕЕДОП по отношение критерия за подбор - икономическо и 

финансово състояние „Застрахователна полица за риск „професионална 

отговорност". 

 

2 .”ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД  

 

Комисията се запозна с предоставения на CD документ по чл. 39, ал. 2., т.  

от ППЗОП - ЕЕДОП и разгледа декларираните в него обстоятелства от 

участника. За тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и 

бази данни се извърши съответната проверка. 

Комисията установи, че представения от ”ЕВРОФОРС” ЕООД ЕЕДОП е 

подписан с валиден електронен подпис от управителя, като лице  

представляващо участника съгласно регистрацията му в Търговския регистър. 
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В резултат на извършената проверка комисията констатира следното:  

2.1. По отношение критерия за подбор - икономическо и финансово 

състояние 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните, участникът е посочил застрахователната полица за риск 

„професионална отговорност”- номер, дата на издаване, валидност и 

съответното покритие, както и че информацията е достъпна безплатно за 

органите от база данни на държава-членка на ЕС, както и web-адрес на 

застрахователно дружество. След проверка, комисията приема за установено  

съответствието на участника с поставения критерий за подбор от Възложителя. 

 

2.2. По отношение критерия за подбор - Технически и професионални  

способности 

2.2.1. В част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и  

стандарти за екологично управление", поле „Сертификати от независими 

органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството" от ЕЕДОП, 

участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор, отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. Информацията относно прилаганата система по стандарт 

БДС EN ISO 9001: 2015, включваща обхват и номер на сертификата, както и 

датата на издаването му, сертифнциращата организация и web-адресът й са 

посочени в част IV, раздел А от ЕЕДОП.  След проверка, комисията приема за 

установено съответствието на участника с поставения  критерий за подбор от 

Възложителя. 

Комисията разгледа и приема за установено съответствието на участника  

и с останалите поставени критерии за подбор от Възложителя. 

Въз основа на направените констатации комисията реши: 

Участникът „ЕВРОФОРС” ЕООД отговаря на изисквания на  

Възложителя, заложени в документацията за възлагане на обществената  

поръчка и в обявлението, поради което допуска офертата на участника за 

понататъшно разглеждане и оценяване.  

 

3. „ПС ГАРД” ЕООД 

 

Комисията се запозна с предоставения на CD документ по чл. 39, ал. 2., т.  

от ППЗОП - ЕЕДОП и разгледа декларираните в него обстоятелства от 

участника. За тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и 

бази данни се извърши съответната проверка. 

Комисията установи, че представения от „ПС ГАРД” ЕООД ЕЕДОП, е 

подписан с валиден електронен подпис от управителя, като лице  

представляващо участника съгласно регистрацията му в Търговския регистър. 
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В резултат на извършената проверка комисията констатира следното:  

3.1. По отношение критерия за подбор - икономическо и финансово 

състояние 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните, участникът е посочил застрахователната полица за риск 

„професионална отговорност”- номер, дата на издаване, валидност и 

съответното покритие, както и web-адрес на застрахователно дружество.  След 

проверка, комисията приема за установено  съответствието на участника с 

поставения критерий за подбор от Възложителя.  

 

3.2. По отношение критерия за подбор - Технически и професионални  

способности. 

3.2.1. В част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и  

стандарти за екологично управление", поле „Сертификати от независими 

органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството" от ЕЕДОП, 

участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор, отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. Информацията относно прилаганата система по стандарт 

БДС EN ISO 9001: 2015, включваща обхват и номер на сертификата, както и 

датата на издаването му, сертифициращата организация и web-адресът й са 

посочени в част IV, раздел А от ЕЕДОП.  След проверка, комисията приема за 

установено съответствието на участника с поставения критерий за подбор от 

Възложителя. 

Комисията разгледа и приема за установено съответствието на участника 

с останалите поставени критерий за подбор от Възложителя. 

Въз основа на направените констатации комисията реши:  

Участникът „„ПС ГАРД” ЕООД отговаря на изисквания на 

възложителя, заложени в документацията за възлагане на обществената 

поръчка и в обявлението, поради което допуска офертата на участника за 

понататъшно разглеждане и оценяване.  

 

4 „БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ- ИТ ЕООД 

 

Комисията се запозна с предоставения на CD документ по чл. 39, ал. 2., т.  

от ППЗОП - ЕЕДОП и разгледа декларираните в него обстоятелства от 

участника. За тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и 

бази данни се извърши съответната проверка. 

Комисията установи, че представения от „БЮРО ЗА ОХРАНА И 

СИГУРНОСТ - ИТ ЕООД ЕЕДОП, е подписан с валиден електронен подпис от 

управителя, като лице представляващо участника съгласно регистрацията му в 

Търговския регистър. 
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В резултат на извършената проверка комисията констатира следното:  

4.1. По отношение критерия за подбор - икономическо и финансово 

състояние 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните участникът е посочил, че притежава застрахователна полица 

за риск „професионална отговорност”,и е посочил застрахователна сума, но  не  

е посочил - номер, дата на издаване, валидност и съответното  покритие, както и 

web-адрес на застрахователно дружество. В приложените документи е 

представен екземпляр от застрахователна  полица. 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП, участникът не е посочил изискуемите данни  от Възложителя. 

 

4.2. По отношение критерия за подбор - Технически и професионални  

способности 

4.2.1. В част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и  

стандарти за екологично управление", поле „Сертификати от независими 

органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството" от ЕЕДОП, 

участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор, отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. Информацията относно прилаганата система по стандарт 

БДС EN ISO 9001: 2015, включваща обхват и номер на сертификата, както и 

датата на издаването му, сертифициращата организация и web-адресът й не са 

посочени в част IV, раздел Г от ЕЕДОП. В приложените документи е представен 

и екземпляр от сертификат  ISO 9001: 2015.   

В част IV „Критерии за подбор", раздел Г: „Технически и професионални  

способности”, поле „Сертификати от независими органи,  удостоверяващи 

стандарти за осигуряване на качеството"от ЕЕДОП, участникът не е посочил 

изискуемите данни от Възложителя. 

Комисията разгледа и приема за установено съответствието на 

участника с останалите поставения критерии за подбор от Възложителя. 

 

Въз основа на направените констатации комисията реши:  

На основание с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, да изиска от участника „БЮРО 

ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ- ИТ ЕООД да представи електронно подписан 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат  променена и/или 

допълнена информация относно констатираните  несъответствия 

/непълнота в предоставения от участника ЕЕДОП по отношение критерия за 

подбор - икономическо и финансово състояние и по отношение критерия за 

подбор - Технически и професионални способности. 
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5.„ВАДИМ” ООД 

Комисията се запозна с предоставения на CD документ по чл. 39, ал.2., т. 

от ППЗОП - ЕЕДОП и разгледа декларираните в него обстоятелства от 

участника. За тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и 

бази данни се извърши съответната проверка. 

        Комисията установи, че представения от „ВАДИМ” ООД ЕЕДОП, е 

подписан с валиден електронен подпис от управителя, като лице  

представляващо участника съгласно регистрацията му в Търговския 

регистър. 

В резултат на извършената проверка комисията констатира следното:  

5.1. По отношение критерия за подбор - икономическо и финансово 

състояние 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална 

отговорност" от ЕЕДОП данните, участникът е посочил размера на 

застрахователната сума по застрахователната полица за риск „професионална 

отговорност”, името на застрахователното дружество, номер на полицата, дата 

на издаване и валидност, но не е посочил съответното покритие и web-адрес, на 

който може да бъде намерена посочената информация.   

Съгласно част I, т. 3, подт. 3.2.1 от документацията за възлагане на  

обществената поръчка участникът трябва да има валидна застраховка 

„Професионална отговорност" на охранителното дружество (юридическото 

лице). Отговорност на охранителното дружество за покрити всички рискове по 

извършване на дейността по физическа охрана на обекти на юридически и 

физически лица. По силата на застрахователния договор да бъде покрит най-

малко риск от възникването на материални щети на охранявано имущество 

(движимо и недвижимо) на възложителя, причинени поради извършени от трети 

лица кражби чрез взлом, престъпни  посегателства от трети лица и при виновно 

допуснати нанесени щети от служители на  Изпълнителя. Възложителят не 

поставя изискване за минимални лимити на  отговорност. 

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, 

раздел Б: „Икономическо и финансово състояние", поле „Застрахователна 

полица за риск „професионална отговорност" от ЕЕДОП, участникът следва да 

представи информация за застраховката - номер, дата на издаване, валидност и 

съответното покритие, web-адрес, на който може да бъде намерена посочената 

информация. 

В част IV „Критерии за подбор", раздел Б: „Икономическо и финансово  

състояние", поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност" 

от ЕЕДОП данните, участникът не е посочил изискуемите данни. От 

официалната интернет страница на застрахователно дружество не може да бъдат 

установени данни за застраховката - номер, дата на издаване, валидност и  

съответното покритие. 
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5.2.По отношение критерия за подбор - Технически и професионални  

способности 

5.2.1. В част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и  

стандарти за екологично управление", поле „Сертификати от независими 

органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване  на качеството" от ЕЕДОП, 

участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че икономическият оператор, отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. Участникът е посочил в част IV, раздел Г от ЕЕДОП 

частична - дата на първоначална сертификация , валидност, обхват и 

дружеството издало сертификата, но не е посочил номер на сертификата  и web-

адресът на сертифициращата организация.   

В част IV „Критерии за подбор", раздел Г: „Технически и професионални  

способности”, поле „Сертификати от независими органи,  удостоверяващи 

стандарти за осигуряване на качеството"  от ЕЕДОП, участникът не е посочил 

изискуемите данни от Възложителя. 

Комисията разгледа и приема за установено съответствието на 

участника с останалите поставени критерии за подбор от Възложителя. 

 

Въз основа на направените констатации комисията реши:  

 

На основание с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, да изиска от участника „ВАДИМ” 

ООД да представи електронно подписан нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация относно 

констатираните несъответствия/непълнота в предоставения от 

участника в ЕЕДОП по отношение критерия за подбор - икономическо и 

финансово състояние и по отношение критерия за подбор - Технически и 

професионални способности. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП: 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие, 

в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

настоящия протокол, могат да представят изисканата информация и/или 

документи. 

Комисията ще продължи работа след изтичане за указания СРОК за 

отстраняване от участниците на констатираните непълноти и несъответствия, 

относно изискванията на възложителя и ЗОП. 



12 

Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 

12.01.2020 г., и отразява действията и констатациите от работата на 

комисията. 

 

 

Председател: инж.д-р Тодор Пеняшки-гл.експерт отдел”ОА” ........п............. 

Членове:  

1.инж.Асен Петров-гл.експерт отдел”ОА”...........п.............. 

2.Мария Лозанова – гл.специалист:...........п............... 

3.Веселина Къркъмова-юрист:.................п............ 

4.Найден Найденов-външен експерт:........п.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


