
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 28.05.2018 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-233 от 

28.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на 

пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни 

стени” и осъществяване на авторски надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране 

на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци,                     

гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – 

„Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от 

каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на       

к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на авторски надзор“, открита с 

Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Валентин Райчов Терзийски – главен инженер на община Костенец;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”. 

 

Запечатаните пликове с офертите за участие в публичното състезание бяха 

предадени на комисията в 10:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-233 от 

28.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с 

участниците, подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

изх.№12-17 от 28.05.2018 г., в определения срок са постъпили по 3 /три/ оферти за 

участие по Обособена позиция №1 „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция 

на пешеходен мост към болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни 

стени” и осъществяване на авторски надзор“ и по Обособена позиция №2 - „Проектиране 

на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, гр. Костенец“ и 

осъществяване на авторски надзор“ от обществената поръчка.  

По Обособена позиция №3 „Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ 

водопровод за минерална вода от каптаж в курорт Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 

по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и осъществяване на 

авторски надзор“ от обществената поръчка, няма постъпили оферти за участие. 

Комисията предлага на възложителя, обществената поръчка по тази обособена позиция 

да бъде прекратена. 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата няма такива представители. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 



К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Регистрирани оферти по обособените позиции – 6 /шест/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
„Нипроруда“ ООД – по 

обособена позиция №2 
92-Н-57 25.05.2018 г. 10.06 ч. 

2. 
„Илия Бурда“ ЕООД – по 

обособена позиция №1 
92-И-21 25.05.2018 г. 12.04 ч. 

3. 
„Бондис“ ООД – по 

обособена позиция №1 
92-Б-58 25.05.2018 г. 13.46 ч. 

4. 
„Консулт 2000“ ООД – по 

обособена позиция №1 
92-К-53 25.05.2018 г. 14.09 ч. 

5. 
„Екоем“ ЕООД – по 

обособена позиция №2 
92-Е-117 25.05.2018 г.  15.43 ч. 

6. 

Обединение „Редискавър“ 

ДЗЗД – по обособена 

позиция №2 

92-П-27 04.05.2018 г. 16.09 ч. 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията 

пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията 

на участника за всяка една от обособените позиции.  

 

 Офертите се отвориха, като последователно за всяка една се изпълниха 

следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такива при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на пликовете с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същите бяха прибрани на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в пликовете на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрити заседания на 31.05.2018 г. и   

05.06.2018 г., като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

І.  За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция №1 - 

„Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в 

гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, в постъпилите оферти от участниците се установи следното:  



 1. „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД, с ЕИК 130138798, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, 

п.к.1618, ж.к. „Бъкстон“, бл. 20, вх. Е, ап. 98, с адрес за кореспонденция: гр. София, 

п.к.1303, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 2, вх. В, ап. 207, тел.: 02/9294181, факс: 02/9200522, 

електронна поща: burda_ilia@mail.bg, представлявано от Илия Иванов Бурда – 

Управител. 

1.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква А 

„Годност“, т. 1 на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: членовете на предложения екип от проектанти по обособената 

позиция, да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

2.  „БОНДИС“ ООД, с ЕИК 130991159, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Студентски, п.к.1700, ж.к. 

„Витоша“, ул. „Професор Георги Златарски“ №11, тел.: 0888/555812, факс: 02/8685377, 

електронна поща: angelov@bondys.bg, представлявано от Кирил Александров Ангелов – 

Управител.  

2.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква А 

„Годност“, т. 1) на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: членовете на предложения екип от проектанти по обособената 

позиция, да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

2.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В: 

„Технически и професионални способности“, т. 1б) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя, поставено в т. 3.1 Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: да имат опит в изпълнение на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като изпълнението им следва 

да е до 3 /три/ години, считани от датата на подаване на офертата. Посочените от 

участника обекти са за укрепване на общински пътища, а под услуги „еднакви или 

сходни“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира извършване на 

инженерни /архитектурни услуги за изготвяне на инвестиционни проекти свързани с 

изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на мостове или мостови съоръжения. 

2.3. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и 

професионални способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – 

арх. Александра Господинова, експерт по част „План за управление на строителни 

отпадъци“, да има участие в поне един проект, свързан с изграждане и/или 

реконструкция и/или ремонт на мостове или мостови съоръжения.  

2.4. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и 

професионални способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – 

Владимир Николаев Николов, експерт по част „Геодезия“, да е участвал в разработването 
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на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената 

поръчка. Не е ясно дали в посочените обекти на пътища има мостови съоръжения. 

2.5. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и 

професионални способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – 

Кирил Александров Ангелов, ръководител на екипа и експерт по част „Инженерна 

геология“, да има опит в ръководенето на проектантски екип и да е участвал в 

разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този 

обществената поръчка. Не е посочено за кой обект е бил ръководител на проектантския 

екип и не става ясно дали в посочените обекти има мостови съоръжения. 

2.6. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и 

професионални способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – 

Росица Недкова Крумова, експерт по част „План за безопасност и здраве“ и част 

„Пожарна безопасност“, да притежава удостоверение за преминат курс за координатор 

безопасност и здраве в строителството и да има завършено висше образование, инженер, 

специалност „Пожарна безопасност” или еквивалент. 

3.  „КОНСУЛТ 2000“ ООД, с ЕИК 130047359, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр. София, район Изгрев, 

п.к.1172, бул. „д-р Г.М.Димитров" №54, бл. 60, вх. В, ет. 6, ап. 67, с адрес за 

кореспонденция: Област София (столица), община Столична, гр. София, п.к.1172, ж.к. 

„Дианабад“, ул. „Пимен Зографски“ №18А, магазин 1, тел./факс: 02/9627292, електронен 

адрес: konsult2000@mail.bg, представлявано от Костадин Христев Топуров – Управител. 

3.1. Участника не е попълнил коректно в Част IІ „Информация за икономическия 

оператор“, буква В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, с посочване на информация икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.  

3.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква Б 

„Икономическо и финансово състояние“, т. 2а/ и т. 2б/ на представения от него 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 2.1.1. Изисквания към 

икономическото и финансовото състояние на участниците от раздел ІІІ. Критерии за 

подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: да има 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за 

обособената позиция за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си в 

размер не по-малък от 34 000.00 лева (тридесет и четири хиляди лева) без ДДС. 

 

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция №2 - 

„Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови 

отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“, в постъпилите оферти 

от участниците се установи следното:  

1. „НИПРОРУДА“ ООД, с ЕИК 115245049, със седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Тракия, п.к.4023, ж.к. „Тракия“, 
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ул. „Княз Борис І“ №9, тел.: 032/682793, факс: 032/682792, електронна поща: 

nprudapv@plov.omega.bg, представлявано от Милко Минков Михайлов – Управител. 

1.1. Участника не е представил коректно записан на електронен носител Единен 

европейски документ за обществени поръчки. В приложения в опаковката с офертата 

оптичен носител има записан електронния подпис на участника, но към него не е записан 

или не се чете подписан с електронен подпис от съответните лица Единен европейски 

документ за обществени поръчки с информацията изисквана от възложителя.  

2.  „ЕКОЕМ“ ЕООД, с ЕИК 121079308, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, п.к.1799, ж.к. 

„Младост 2“, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 4Т, тел.: 02/8850033, факс: 02/8850033, електронна 

поща: office@ekoem.bg, представлявано от Емилия Христова Костакева – Управител.   

2.1. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква А 

„Годност“, т. 1 на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: членовете на предложения екип от проектанти по обособената 

позиция, да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ. 

2.2. Участника не е посочил в Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държава членка“ на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя, поставено в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците“ от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: липсата или наличието на обстоятелства, 

представляващи основания за отстраняване, произтичащи от националното 

законодателство.  

В настоящия формат на ЕЕДООП, генериран от Възложителя, чрез използване на 

осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна система еЕЕДОП, не е 

предвидена възможност националните основания за отстраняване да бъдат описани в 

този конкретен образец на ЕЕДОП. 

Едновременно с горепосоченото и предвид предоставената на Участниците 

възможност за свободен избор кой от двата варианта на ЕЕДОП да попълнят и 

представят - генерираният файл espd-request или предоставения образец на документа в 

Word формат, в хипотеза на попълване и прилагане на вторият от двата документа 

(Образец №2, подготвен с текстообработваща програма Word), Участникът следва да 

декларира на самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него национални 

обстоятелства за отстраняване.  

3.  Обединение „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: Област 

София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1700, ул. „Димитър 

Яблански“ №22, ет. 3, ап. Ателие 10, тел.: 0888/855255, електронна поща: 

rediscover@abv.bg, представлявано от Иво Детелинов Рачев – представляващ 

обединението.  

3.1. Участника не е посочил в Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държава членка“ на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя, поставено в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците“ от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: липсата или наличието на обстоятелства, 

представляващи основания за отстраняване, произтичащи от националното 

законодателство.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:rediscover@abv.bgq


В настоящия формат на ЕЕДООП, генериран от Възложителя, чрез използване на 

осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна система еЕЕДОП, не е 

предвидена възможност националните основания за отстраняване да бъдат описани в 

този конкретен образец на ЕЕДОП. 

Едновременно с горепосоченото и предвид предоставената на Участниците 

възможност за свободен избор кой от двата варианта на ЕЕДОП да попълнят и 

представят - генерираният файл espd-request или предоставения образец на документа в 

Word формат, в хипотеза на попълване и прилагане на вторият от двата документа 

(Образец №2, подготвен с текстообработваща програма Word), Участникът следва да 

декларира на самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него национални 

обстоятелства за отстраняване.  

3.2. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква А 

„Годност“, т. 1 на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в т. 1 

Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в обществената 

поръчка, а именно: членовете на предложения екип от проектанти по обособената 

позиция, да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ. 

3.3. Участника не е посочил в Част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 6) на представения от него Единен 

европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване 

на възложителя за обособената позиция, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и 

професионални способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – 

инж. Василена Тодорова Руневска, експерт по част „Пожарна безопасност“, да има 

завършено висше образование, инженер, специалност „Пожарна безопасност” или 

еквивалент. 

 3.4. Участника не е представил коректно попълнен ЕЕДОП за всяко от 

юридическите лица включени в състава на обединението.  

 3.4.1. Не е посочено за „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД и „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД в 

Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 

членка“ на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки, 

информация за изпълнение на изискване на възложителя, поставено в Раздел V.1. 

„Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците“ от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: липсата или наличието на 

обстоятелства, представляващи основания за отстраняване, произтичащи от 

националното законодателство.  

 3.4.2. Не е посочено за „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД и „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД в 

Част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1 на представения от него 

Единен европейски документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на 

изискване на възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии 

за подбор от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

 3.4.3. Не е посочено за „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД и „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД в 

Част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ на представения от него Единен европейски 

документ за обществени поръчки, информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.2. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: участника да е сертифициран по стандарт EN 



ISO 9001:2015 и/или еквивалентен в областта на проектирането и строителството или 

еквивалентно. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І.  Участниците в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция №1 - 

„Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към болница в 

гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на 

авторски надзор“, на основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, следва да представят:  

 1. „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД, с ЕИК 130138798  

 1.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

2.  „БОНДИС“ ООД, с ЕИК 130991159  

 2.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

2.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.1 Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: да имат опит в изпълнение на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като изпълнението им следва 

да е до 3 /три/ години, считани от датата на подаване на офертата. 

2.3. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – арх. Александра 

Господинова, експерт по част „План за управление на строителни отпадъци“, да има 

участие в поне един проект, свързан с изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на 

мостове или мостови съоръжения.  

2.4. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Владимир 

Николаев Николов, експерт по част „Геодезия“, да е участвал в разработването на поне 

един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка. 

2.5. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Кирил 

Александров Ангелов, ръководител на екипа и експерт по част „Инженерна геология“, да 



има опит в ръководенето на проектантски екип и да е участвал в разработването на поне 

един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този обществената поръчка. 

2.6. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – Росица Недкова 

Крумова, експерт по част „План за безопасност и здраве“ и част „Пожарна безопасност“, 

да притежава удостоверение за преминат курс за координатор безопасност и здраве в 

строителството и да има завършено висше образование, инженер, специалност „Пожарна 

безопасност” или еквивалент. 

3.  „КОНСУЛТ 2000“ ООД, с ЕИК 130047359 

3.1. Участника да представи коректно попълнена Част IІ „Информация за 

икономическия оператор“, буква В „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти“ на представения от него Единен европейски документ за обществени 

поръчки, с посочване на информация икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор 

3.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 2.1.1. Изисквания към икономическото и финансовото 

състояние на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: да има реализиран минимален оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособената позиция за последните три 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малък от 34 000 лева 

(тридесет и четири хиляди лева) без ДДС. 

ІІ. За участието в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор" по Обособена позиция №2 - 

„Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди битови 

отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“, на основание и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 8 и 

ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, следва да 

представят:  

1. „НИПРОРУДА“ ООД, с ЕИК 115245049 

1.1. Участника да представи на оптичен носител коректно записан Единен 

европейски документ за обществени поръчки, подписан с електронен подпис от 

съответните лица. 

2. „ЕКОЕМ“ ЕООД, с ЕИК 121079308  

2.1. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки, като в Част ІІІ, Буква 

„Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, декларира на 

самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от изброените 

национални обстоятелства за отстраняване, за да отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е основание за 

отстраняване на участниците“ от документацията за участие в обществената поръчка. 

3.  Обединение „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД   

3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки, като в Част ІІІ, Буква 

„Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 



законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, декларира на 

самостоятелно основание, прилага ли се спрямо него всяко едно от изброените 

национални обстоятелства за отстраняване, за да отговаря на изискванията на 

възложителя, поставени в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е основание за 

отстраняване на участниците“ от документацията за участие в обществената поръчка. 

3.2. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно: членовете на 

предложения екип от проектанти по обособената позиция, да притежават пълна 

проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ.  

3.3. Участника да посочи информация за изпълнение на изискване на 

възложителя, поставено в т. 3.3. Изисквания към работните и професионални 

способности на участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: посочения член на екипа – инж. Василена 

Тодорова Руневска, експерт по част „Пожарна безопасност“, да има завършено висше 

образование, инженер, специалност „Пожарна безопасност” или еквивалент. 

 3.4. Участника да представи коректно попълнен отделен ЕЕДОП, за всяко от 

юридическите лица включени в състава на обединението „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД и „БИ 

ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, в което:  

 3.4.1. Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в Раздел V.1. „Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване 

на участниците“ от документацията за участие в обществената поръчка, а именно: 

липсата или наличието на обстоятелства, представляващи основания за отстраняване, 

произтичащи от националното законодателство.  

 3.4.2. Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 1 Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие 

в обществената поръчка, а именно: членовете на предложения екип от проектанти по 

обособената позиция, да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 

230 от ЗУТ.  

 3.4.3. Да се посочи информация за изпълнение на изискване на възложителя, 

поставено в т. 3.2. Изисквания към работните и професионални способности на 

участниците от раздел ІІІ. Критерии за подбор от документацията за участие в 

обществената поръчка, а именно: участника да е сертифициран по стандарт EN ISO 

9001:2015 и/или еквивалентен в областта на проектирането и строителството или 

еквивалентно. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола, за представяне на изискуемите 

документи. Те следва да бъдат представени в Община Костенец, град Костенец, 

ул.”Иван Вазов” №2, „Център за услуги на граждани”, ет.1 в определения срок 

лично или по пощата. 

Комисията приключи работа и изготви настоящия протокол на дата  

06.06.2018 г. 
 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

      Членове:          инж.Валентин Терзийски - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           Виолетка Нейчева - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


