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ПРОТОКОЛ 
№ 1 

от заседание на комисия, назначена със заповед № РД-16-379 от 19.06.2017 година на 
ректора на АМТИИ – Пловдив, за извършване на подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив 
Днес 19.06.2017 година в 11.00 часа в централната сграда на АМТИИ (в кабинет 33 

на ет. 3) на адрес гр. Пловдив, ул.” Тодор Самодумов” № 2, се събра назначената със 
заповед № РД-16-379 от 19.06.2017 година на ректора на АМТИИ комисия, която по реда, 
определен в чл. 104, 106 от ЗОП и чл. 51 – 60 от ППЗОП да извърши подбор на 
участниците, да разгледа и оцени (вкл. да класира) получените оферти в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и укрепване на сграда за 
образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство – гр. Пловдив”, а именно:  

 
заличено на основание чл. 42, ал.5 ЗОП във вр.с чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 
 
Председателят на комисията представи на членовете протокол по чл. 48, ал.6 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), ведно с входящ 
регистър на постъпилите оферти, предадени му от служител на АМТИИ (***** - заличено  
на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД  ), от които е видно, че до обявения 
краен срок за получаване на оферти – 16.00 часа на 16.06.2017 година са получени 3 /три/ 
броя запечатани и непрозрачни опаковки – оферти. 

 
Получените оферти са (по ред на постъпване): 
1.Оферта от „Реставрация” ЕАД, подадена на 16.06.2017 година в 13.00 часа и 

заведена в деловодството на АМТИИ под входящ № 1; 
2.Оферта от „Андезит” ООД, подадена на 16.06.2017 година в 15.00 часа и заведена в 

деловодството на АМТИИ под входящ № 2; 
3.Оферта от Одеон ДЗЗД, подадена на 16.06.2017 година в 15.09 часа и заведена в 

деловодството на АМТИИ под входящ № 3. 
Всички опаковки са надписани и съдържат задължителните данни - наименованието 

на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на 
поръчката. 

На опаковките са поставени от служителя в деловодството на АМТИИ – входящ 
индекс, дата и час на постъпване на офертите. 

След запознаване със списъка на участниците в процедурата, всеки член на 
комисията подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП, че между него и участниците не е 
налице конфликт на интереси по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и че 
ще пази в тайна обстоятелствата, станали му известни по повод работата му в комисията. 

Комисията получи 3 (три) опаковки, съответстващи на записаните в протокола 
по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.  
   Публичното заседание на комисията продължи с отварянето на офертите по ред на 
постъпване.  

На заседанието присъстваха: 
1.***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ 
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 – пълномощник на управителя на „Андезит” ООД; 
2.***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ – 

пълномощник на изпълнителния директор на „Реставрация” ЕАД; 
3.*****/ заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ като 

представляващ Одеон ДЗЗД; 
4.***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ – 

пълномощник на представляващия Одеон ДЗЗД. 
Председателят на комисията отвори опаковката, заведена под № 1 – оферта от 

„Реставрация” ЕАД и оповести нейното съдържание: 
1.Eдна папка тип класьор с документи: 

1.1.Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника – Образец 
№ 1; 
1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец № 2; 
1.3.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 и чл. 55 от ЗОП – Образец № 3; 
1.4.Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 4; 
1.5.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с държавата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 5; 
1.6.Декларация списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
извършено през последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6, Референция от 23.05.2017 г. от 
Община Марица, Разрешение за ползване от 21.04.2017 г., Разрешение за ползване от 
07.03.2016 г., Разрешение за ползване от 11.12.2014 г., Референция № УР-01-01-69, 
Разрешение за ползване от 10.11.2014 г., Разрешение за ползване от 20.09.2013 г., 
Референция от 26.02.2014 г. от Министерство на културата, Разрешение за ползване от 
12.07.2013 г.; 
1.7.Декларация списък на квалифицирания персонал, който ще отговаря за 
изпълнението на поръчката – Образец № 7, удостоверение от 31.07.2012 г. за вписване 
на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ в публичния 
регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, Диплома за преквалификация 
на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП  във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/  , Диплома на 
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ от Техникум по 
строителство, Диплома за завършено висше образование на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., Анекс от 10.04.2011 г. към трудов 
договор, извлечение от трудова книжка на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП 
във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Референция от ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП 
във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Референция от „Инвестстрой-92” ЕООД, Професионална 
автобиография на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, 
заповед № 47 от 20.12.2009 г., заповед № 4 от 22.01.2013 г., заповед № 8 от 04.04.2012 
г., Референция от „Реставрация” ЕАД, Удостоверение от 04.04.2016 г. за вписване на 
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/  в публичния 
регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, Диплома за преквалификация 
на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., Диплома за 
висше образование на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД/, Трудов договор от 20.01.2014 г., Допълнително споразумение от 31.03.2008 г. 
към трудов договор, допълнително споразумение от 26.04.2005 г. към трудов договор, 
Трудов договор от 22.06.2004 г., Творческа автобиография на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, извлечение от трудова книжка на 
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, служебна книжка 
на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, трудова 
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книжка на  ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, 
Референция от 23.02.2016 г. от Община Велики Преслав, Референция от Регионален 
исторически музей – Шумен, Референция от 26.02.2016 г. от Национален литературен 
музей – София, Диплома за средно специално образование на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Длъжностна характеристика за 
длъжност „Специалист БЗУТ и технически ръководител”, трудова книжка № 266624 на  
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Трудова книжка 
№ 361 на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, 
Протокол от 24.01.2017 г. от Център за професионално обучение, Удостоверения от 
15.12.2016 г. от СКЦ – София – 2 бр., удостоверение от 23.02.2016 г. от Център за 
професионално обучение, Допълнително споразумение от 27.08.2007 г. към Трудов 
договор, Трудов договор от 11.01.2005 г., удостоверение от 12.01.2015 г. от „Лот-
консулт” ЕООД, Референция от 15.04.2014 г. от „Реставрация” ЕАД, Заповед от 
01.08.2013 г., Заповед от 28.10.2013 г., Заповед от 20.06.2014 г., Заповед от 13.09.2013 
г., Заповед от 22.01.2013 г., Заповед от 26.02.2013 г., Заповед от 19.06.2012 г., Диплома 
за средно специално образование на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във 
вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Трудова книжка на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП 
във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ ,Грамота за ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във 
вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/  , Удостоверение от 19.11.2015 г.,  Удостоверение от 04.04.2016 г. за 
вписване на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/  в 
публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, Референция от 
РИМ – Варна от 05.06.2012 г., Референция от Община Велики Преслав от 23.02.2016 г., 
Референция от Община Шумен, Референция от Регионален исторически музей – 
Шумен, Трудов договор от 01.02.2005 г., Допълнително споразумение от 26.04.2005 г. 
към трудов договор, Допълнително споразумение от 31.03.2008 г. към трудов договор, 
Допълнително споразумение от 29.08.2013 г. към трудов договор, Допълнително 
споразумение от 23.09.2014 г. към трудов договор, Професионална автобиография на 
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Заповед от 
08.04.2011 г., Заповед от 29.10.2010 г., Заповед от 13.09.2011 г.; 
1.8.Декларации за разположение на член на екипа – Образец № 8 от 
*****,****,*****,***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ 
1.9.Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП – Образец № 9 от ***** 
/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ ; 
1.10.Декларация – списък за техническо оборудване, машини и съоръжения – Образец 
№ 10, Свидетелство за регистрация част І – 5 бр., Фактури – 11 броя, Амортизационен 
план, проформа фактура от 25.09.2013 г., фактура от 10.06.2009 г.; 
1.11.Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 11; 
1.12.Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на 
обществената поръчка – Образец № 12; 
1.13.Декларация по чл. 66 от ЗОП – Образец № 13; 
1.14.Удостоверения от Камарата на строителите в България – 3 бр.; 
1.15.Застрахователна полица, валидна до 31.05.2018 г., застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството”; 
1.16.Застрахователна полица „Трудова злополука” , валидна до 31.05.2018 г.; 
1.17.Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008, валиден до 
11.07.2018 г.; 
1.18.Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2005, валиден 
до 11.07.2018 г.; 
1.19.Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007, валиден до 
11.07.2018 г.; 
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1.20.Техническо предложение – Образец № 15 с приложения: 
1.20.1.Работна програма; 
1.20.2.Сертификати и Декларации; 
1.20.3.Линеен календарен график; 
1.20.4.Диаграма на работната сила; 
1.20.5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 
№ 16 

2.Запечатан плик (отделен) с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима членове на комисията положиха 

своя подпис на техническото предложение на участника и на плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” в офертата. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Присъстващият представител на участника „Андезит” ООД положи своя подпис на 
същите документи и на плика. 
 

 Председателят на комисията отвори опаковката, заведена под № 2 – оферта от 
„Андезит” ООД и оповести нейното съдържание в 2 броя папки тип „Класьор” и 
отделен плик: 

1.Първи класьор: 
1.1.Пълномощно от 15.06.2017 г.; 
1.2.Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника – Образец 
№ 1; 
1.3.Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец № 2; 
1.4.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 и чл. 55 от ЗОП – Образец № 3; 
1.5.Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 4; 
1.6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с държавата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 5; 
1.7.Декларация списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
извършено през последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6, Референция от 05.12.2013 г. от 
Община Поморие, Удостоверение за добро изпълнение от 14.06.2017 г., Удостоверение 
за добро изпълнение от 07.06.2017 г. от Община Малко Търново; 
1.8.Декларация списък на квалифицирания персонал, който ще отговаря за 
изпълнението на поръчката – Образец № 7, Автобиография на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., Трудов договор от 08.02.2012 г., 
Диплома за завършено висше образование на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 
ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, трудови книжки № 591554, № 351707, № 302736 и № 725 
на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., Осигурителна 
книжка на***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., 
Референция от Андезит ООД от 01.06.2017 г., Автобиография на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Договор от 01.06.2017 г., Диплома за 
завършено висше образование на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с 
чл.2,ал.1 ЗЗЛД/., Удостоверение от 26.03.2012 г. за вписване на ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/  в публичния регистър по чл. 165 от 
Закона за културното наследство, Препоръка от Общинска администрация - Хисаря от 
10.09.2015 г., Референция от Община Трявна от 27.01.2014 г., Референция от Община 
Свищов от 17.01.2014 г., Референция от Столична община от 14.05.2013 г., 
Автобиография на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
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ЗЗЛД/,  Трудов договор от 30.09.2013 г., Диплома за завършено висше образование на 
***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, Сертификат за 
завършен курс „Координатор по БЗ в строителството” от 13.02.2017 г., Извлечение от 
трудова книжка на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, 
Автобиография на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД/, Трудов договор от 30.09.2016 г., Дипломи за висше образование на ***** 
/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/, – 2 бр., удостоверение 
от 15.03.2013 г., Удостоверение от 28.04.2017 г. за преминато обучение, Трудова 
книжка на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/; 
1.9.Декларация за разположение на член на екипа – Образец № 8 от ***** /заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/; 
1.10.Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП – Образец № 9 от ***** 
/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/; 
1.11.Декларация – списък за техническо оборудване, машини и съоръжения – Образец 
№ 10, Извлечения – 2 бр. от инвентарна книга на дълготрайните активи, Свидетелство 
за регистрация част І – 2 бр., Договор за наем на строителна техника и оборудване от 
01.06.2017 г., Инструкция за монтаж на конструктивни елементи; 
1.12.Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 11; 
1.13.Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на 
обществената поръчка – Образец № 12; 
1.14.Декларация по чл. 66 от ЗОП – Образец № 13; 
1.15.Декларация – Образец № 14 – непопълнена; 
1.16.Удостоверения от Камарата на строителите в България – 6 бр.; 
1.17.Застрахователна полица, валидна до 20.04.2018 г., застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството”; 
1.18.Декларация от управителя на „Андезит” ООД от 15.06.2017 г. за осигуряване на 
валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството”; 
1.19.Сертификат за одобрение на система за управление съгласно ISO 9001:2008, ISO 
14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, валиден до 11.09.2017 г. с приложение; 
1.20.Декларация – справка оборот от 15.06.2017 г.; 

2.Втори класьор: 
2.1.Техническо предложение – Образец № 15 с приложения: 
2.1.1.Работна програма; 
2.1.2.Списък на материали, Декларации; 
2.1.3.Линеен календарен график; 
2.1.4.Диаграма на работната сила; 
2.1.5.Управление на риска; 
2.1.6.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 
16; 

3.Запечатан плик (отделен) с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима членове на комисията положиха 

своя подпис на техническото предложение на участника и на плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” в офертата. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Присъстващият представител на участника „Реставрация” ЕАД положи своя подпис на 
същите документи и на плика. 



 6

Председателят на комисията отвори опаковката, заведена под № 3 – оферта от 
„Одеон” ДЗЗД и оповести нейното съдържание в 2 броя папки с прозрачно лице и 
отделен плик: 

1.Първа папка: 
1.1.Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника – Образец 
№ 1; 
1.2.Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец № 2 – 3 броя от 
Одеон ДЗЗД, Рестстрой ООД и Европлам ООД; 
1.3.Договор за учредяване на консорциум от 19.03.2014 г.; 
1.4.Допълнително споразумение от 12.06.2017 г. към Договор за учредяване на 
консорциум от 19.03.2014 г.; 
1.5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 и чл. 55 от ЗОП – Образец № 3 – 3 броя; 
1.6.Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 4 – 3 броя; 
1.7.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с държавата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 5 – 3 бр.; 
1.8.Декларация списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
извършено през последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6 от управителя на Рестрой ООД, 
Препоръка от 09.09.2013 г. от Община Свиленград, Удостоверение за добро изпълнение 
от 29.05.2017 г. от Община Пловдив, Удостоверение за добро изпълнение от 07.06.2017 
г. от Община Малко Търново; 
1.9.Декларация списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
извършено през последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6 от управителя на Европлам ООД, 
Препоръка от 16.10.2013 г. от Община Чирпан, Удостоверение за добро изпълнение от 
12.10.2015 г. от Община Пловдив; 
1.10.Декларация списък на квалифицирания персонал, който ще отговаря за 
изпълнението на поръчката – Образец № 7 от управителя на „Рестстрой” ООД, 
Диплома за средно образование на ***** /заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във 
вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на участника/ трудов договор от 
31.08.2012 г., Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Диплома за завършено висше 
образование на*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и 
декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на участника/, Удостоверение от 14.09.2011 г. за 
вписване на *****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и 
декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на участника/ в публичния регистър по чл. 165 от 
Закона за културното наследство, Протокол за установяване годността за ползване на 
строеж от 28.02.2012 г., Удостоверение за завършено обучение по ЗБУТ 
на*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по 
чл.102,ал.1 ЗОП на участника/ в сила до 28.04.2017 г., Диплома за средно образование 
на *****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по 
чл.102,ал.1 ЗОП на участника /, Допълнително споразумение от 01.04.2016 г. към 
трудов договор, Трудов договор от 07.11.2003 г., Удостоверение от 25.04.2017 г. за 
обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството ....” на 
*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по 
чл.102,ал.1 ЗОП на участника/; 
1.11.Декларация списък на квалифицирания персонал, който ще отговаря за 
изпълнението на поръчката – Образец № 7 от управителя на „Европлам” ООД, 
Удостоверение за завършено обучение по ЗБУТ на *****/заличено на основание чл. 
42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на участника /в 
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сила до 25.11.2017 г. Диплома за завършено висше образование на*****/заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на 
участника/, трудов договор от 29.09.2010 г., Удостоверение от 25.04.2017 г. за 
обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството ....” на 
*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по 
чл.102,ал.1 ЗОП на участника/, Диплома за средно образование на *****/заличено на 
основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по чл.102,ал.1 ЗОП на 
участника/, Трудов договор от 28.11.2014 г., ; 
1.12.Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП – Образец № 9 – 3 бр.; 
1.13.Декларация – списък за техническо оборудване, машини и съоръжения – Образец 
№ 10 от Рестстрой ООД, Договор за наем от 12.06.2017 г., Свидетелство за регистрация 
част І, Референция от Стройрент ЕООД; 
1.14.Декларация – списък за техническо оборудване, машини и съоръжения – Образец 
№ 10 от Европлам ООД, Свидетелство за регистрация част І; 
1.15.Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 11; 
1.16.Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на 
обществената поръчка – Образец № 12; 
1.17.Декларация по чл. 66 от ЗОП – Образец № 13; 
1.18.Удостоверения от Камарата на строителите в България – 2 бр.; 
1.19.Застрахователна полица, валидна до 11.10.2017 г., застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството” на Рестстрой ООД; 
1.20.Декларация от управителя на „Рестстрой” ООД от 15.06.2017 г. за осигуряване на 
валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството”; 
1.21.Застрахователна полица, валидна до 07.07.2017 г., застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството” на Европлам ООД; 
1.22.Декларация от управителя на „Европлам” ООД от 15.06.2017 г. за осигуряване на 
валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 
строителството”; 
1.23.Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008, валиден до 
08.01.2018 г. на Рестрой ООД/Европлам ООД; 
1.24.Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2004, валиден до 
15.09.2018 г. на Рестрой ООД/Европлам ООД; 

2.Втора папка: 
2.1.Техническо предложение – Образец № 15 с приложения: 
2.1.1.Работна програма; 
2.1.2.Декларации, Сертификати; 
2.1.3.Диаграма на работната сила; 
2.1.4.Линеен календарен график; 
2.1.5.Методи за управление на риска; 
2.1.6.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 
16; 

3.Запечатан плик (отделен) с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима членове на комисията положиха 

своя подпис на техническото предложение на участника и на плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” в офертата. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 
комисията предложи по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Присъстващият представител на участника „Реставрация” ЕАД положи своя подпис на 
същите документи и на плика. 
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С последните действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 
 
В периода от 19.06 до 30.06.2017 година членовете на комисията лично 

разгледаха документите в офертите на участниците (с изключение на техническите 
предложения и съдържанието на пликове с надписи „Предложени ценови параметри”), 
и ги обсъдиха като форма и съдържание без да са взети решения във връзка с 
предварителен подбор на участниците чрез разглеждане на документите за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя.  

Със заповед № РД-16-418 от 03.07.2017 г. на ректора на АМТИИ въз основа на 
доклад от председателя на комисията с информация за обстоятелства на основание чл. 
51, ал. 4, т. 2 от ППЗОП, срокът за работа на комисията е удължен до 02.08.2017 г. 

Със заповед № РД-16-422 от 04.07.2017 г. на ректора на АМТИИ въз основа на 
постъпил самоотвод на*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД /, същият е отстранен като член на комисията  и на негово място е включена 
*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД /. 

*****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД/ подписа 
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 
 
Резултати от разглеждането на документите за подбор: 
1.Оферта на „Реставрация” ЕАД 
Всички членове на комисията се запознаха лично с документите в офертата на 

„Реставрация” ЕАД, вкл. *****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД/, с изкл. на техническото предложение и с документите, поставени в запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Извършена е on-line справка в 
Търговския регистър за актуалното състояние на участника. 

Участникът може да се идентифицира по представените данни в част II 
„Информация за икономическия оператор”, А: „Информация за икономическия 
оператор” на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (връзка с 
чл. 84 от ЗДДС). Участникът е с ЕИК по Закона за търговския регистър 831555095.   
Участникът не е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически 
лица. 

Комисията установи следните липси, непълноти и несъответствия в офертата на 
участника: 

1.В първото поле на Част I в представения от него ЕЕДОП, участникът не е 
вписал изискуемата информация, позволяваща недвусмислено да бъде 
идентифицирана процедурата за възлагане на обществената поръчка. Липсващата 
информация, предвид вида на възлаганата от Ректора на АМТИИ процедура – 
Публично състезание, следва да бъде обективирана във визираното поле на ЕЕДОП 
посредством посочване на ID номера, под който Обявлението за поръчка е оповестено 
в поддържания от АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки. 
Независимо от обстоятелството, че въпросната информация е систематично 
разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата за 
възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени 
по-горе произтича от  указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази 
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информация трябва да бъде попълнена от Икономическия оператор“. Предвид 
обстоятелството, че съобразно §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, изискването за задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, влиза в 
сила от 01.04.2018 г., неподлежащо на съмнение е условието, че по отношение на 
Икономическия оператор по настоящем стои задължението за вписване на въпросната 
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП. 

2.В декларация списък на строителството еднакво или сходно с предмета на 
поръчката, извършено през последните 5 (пет) години съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6: 

2.1.Първият и вторият посочени обекти по същество са един и същ строеж – 
Архитектурен комплекс «Малтепе», който не е с национално или световно значение; 

2.2.За обекти «АККК Сердика», «Ранно византийска крепост Яйлата и Скална 
църква Св.Св. Константин и Елена», «НАР Кабиле» и «Малката базилика Пловдив»  не 
са представени удостоверения за добро изпълнение; 

2.3.В референцията, издадена от Община Габрово е посочено, че обект «АИР 
Боженци», посочен в списъка, е с местно значение; 

2.4.В референцията за обект «НИАР Плиска», посочен в списъка, не са посочени 
вид и обем на изпълнените дейности, каквото е изискването на възложителя. 

3.За предложения експерт „Координатор по безопасност и здраве“ *****/заличено 
на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 ЗЗЛД /  липсват данни за притежавано 
валидно Удостоверение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. Приложеното към офертата най-скоро издадено удостоверение е 
валидно до 23.02.2017 година. 

4.Не е декларирана, нито е доказана разполагаемост със самосвал и 
асансьорен подемник. 

5.В последния абзац на Част VI от обсъждания ЕЕДОП липсва попълване на 
изискуемите данни относно публикацията и обявяването на процедурата в Регистъра 
на обществените поръчки. 

Липсва също така и декларация, съобразно която лицето, подписало документа 
и сочещо се за негов автор е дало официално съгласие Възложителят да получи достъп 
до документите, подкрепящи информацията, предоставена от и за Икономическия 
оператор в отделните, конкретно посочени Части и Раздели на представения от него 
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на настоящата 
процедура. 

6.ЕЕДОП не е подписан от членовете на Съвета на директорите на 
дружеството (с изключение на изпълнителния директор), имащи статут на 
задължени да подпишат ЕЕДОП лица, по силата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 
във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. 

7.Членовете на съвета на директорите на дружеството (с изключение на 
изпълнителния директор) не са подписали декларации по образец № 3. 
 

РЕШЕНИЕ №1 
Участникът „Реставрация” ЕАД е допуснал липси, непълноти и неъответствия в 

офертата си, изложени в горните 7 пункта, поради което на основание чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол следва да 
представи: 

1.Нов ЕЕДОП, подписан от всички членове на Съвета на директорите на 
дружеството, в който да бъдат отстранени всички посочени липси, непълноти и 
несъответствия; 
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2.Нова декларация списък на строителството еднакво или сходно с предмета на 
поръчката, извършено през последните 5 (пет) години съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП по Образец № 6, в която да се съдържат само 
обекти с национално и/или световно значение (най-малко един), придружена с 
препоръки за добро изпълнение със съдържание съгласно изискванията; 

3.Декларации по образец № 3, подписани от всеки един член на Съвета на 
директорите на дружеството; 

4.За експерт „Координатор по безопасност и здраве“ валидно Удостоверение по 
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

5.Писмени доказателства, че дружеството разполага със самосвал и асансьорен 
подемник. 

Решението е взето единодушно. 
 
2.Оферта на „Андезит” ООД 
Всички членове на комисията се запознаха лично с документите в офертата на 

„Андезит” ООД, вкл. *****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД/, с изкл. на техническото предложение и с документите, поставени в запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Извършена е on-line справка в 
Търговския регистър за актуалното състояние на участника. 

Участникът може да се идентифицира по представените данни в част II 
„Информация за икономическия оператор”, А: „Информация за икономическия 
оператор” на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (връзка с 
чл. 84 от ЗДДС). Участникът е с ЕИК по Закона за търговския регистър 812161713. 
Дружеството се управлява и представлява от 1 лице – управител. Участникът не е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 

Комисията установи следните липси, непълноти и несъответствия в офертата на 
участника: 

1.В първото поле на Част I в представения от него ЕЕДОП, участникът не е 
вписал изискуемата информация, позволяваща недвусмислено да бъде 
идентифицирана процедурата за възлагане на обществената поръчка. Липсващата 
информация, предвид вида на възлаганата от Ректора на АМТИИ процедура – 
Публично състезание, следва да бъде обективирана във визираното поле на ЕЕДОП 
посредством посочване на ID номера, под който Обявлението за поръчка е оповестено 
в поддържания от АОП и публично достъпен Регистър на обществените поръчки. 
Независимо от обстоятелството, че въпросната информация е систематично 
разположена в  Част I от ЕЕДОП, наименована „Информация за процедурата за 
възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“, 
задължението за Икономическия оператор да попълни изискуемите данни, посочени 
по-горе произтича от  указанието, дадено в текста над второто поле от същата част на 
обсъждания документ, съобразно което „Информацията, изисквана съгласно част I, ще 
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез 
посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази 
информация трябва да бъде попълнена от Икономическия оператор“. Предвид 
обстоятелството, че съобразно §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 
от ЗОП, изискването за задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, влиза в 
сила от 01.04.2018 г., неподлежащо на съмнение е условието, че по отношение на 
Икономическия оператор по настоящем стои задължението за вписване на въпросната 
информация в поле първо на Част I от представяния от него ЕЕДОП. 
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2.Декларираните обстоятелства в поле „Само в случай, че поръчката е запазена 
…..” и поле „Ако е приложимо, посочете дали икономическия оператор е регистриран 
в официалния списък…..” на Част II, раздел „А“ от ЕЕДОП си противоречат.  

Противоречи и на статута на Дружеството (което не е вписано като 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания) дадения от него 
положителен отговор в деветото поле на цитираната част от ЕЕДОП. 

3.Посочването на групите и категориите строежи, за изпълнението на които 
участникът е вписан в ЦПРС следва да се направи в Част IV, Раздел „А“, а неправилно 
е декларирано в поле на Част II, раздел „А“ от ЕЕДОП. 

         
РЕШЕНИЕ №2 

Участникът „Андезит” ООД е допуснал липси, непълноти и неъответствия в 
офертата си, изложени в горните 3 пункта, поради което на основание чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол следва да 
представи нов ЕЕДОП, в който да бъдат отстранени всички посочени липси, непълноти 
и несъответствия. 

Решението е взето единодушно. 
 
3.Оферта на „Одеон” ДЗЗД 
Всички членове на комисията се запознаха лично с документите в офертата на 

„Одеон” ДЗЗД, вкл. *****/заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл.2,ал.1 
ЗЗЛД/ с изкл. на техническото предложение и с документите, поставени в запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
           Участникът може да се идентифицира по представените данни в част II 
„Информация за икономическия оператор”, А: „Информация за икономическия 
оператор” на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (връзка с 
чл. 84 от ЗДДС). Участникът е неперсонифицирано обединение на юридическите лица 
– Рестстрой ООД с ЕИК 115304405 и Европлан ООД с ЕИК 115518576. 

Комисията установи следните липси, непълноти и несъответствия в офертата на 
участника: 

1.В тринадесетото поле на Част II, Раздел „А“ на ЕЕДОП и на „Европлам“ ООД и 
на „Рестстрой“ ООД не е посочено наименованието на „участващата група“; 

2.В Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти“ от ЕЕДОП на „Европлам“ ООД, е направено отбелязване, обективиращо 
волеизявлението на Икономическия оператор да използва капацитета на други субекти 
(трети лица, по смисъла на чл. 65 от ЗОП), но без да е посочен техния брой и да е 
направена персонална идентификация на тези лица. Не е посочен и ресурса на 
третото/третите лице/лица, който участника възнамерява да ползва за доказване 
съответствие с утвърдените за целите на настоящата процедура критерии за подбор. 

Като елемент от представените от обединението документи по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП, формиращи част от офертата му, обаче не са приложени индивидуални 
единни декларации (ЕЕДОП) от друго/други лице/лица, декларирало/ли, че 
предоставя/т капацитета си за ползване от този именно участник.; 

3.Срокът на валидност на Застраховка «Професионална отговорност» на 
„Европлам“ ООД е изтекъл на 07.07.2017 г.; 

4.Няма доказателства, че предложеният експерт „Координатор по безопасност и 
здраве“ –***** /заличено на основание  на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с. чл. 2,ал.1 
ЗЗЛД и декларация по чл. 102,ал.1 ЗОП на участника/, отговаря на изискванията на чл. 
5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минималните изисквания за 
здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
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монтажни работи.  Съгласно посочената разпоредба координаторите трябва да са 
правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност 
в проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, 
доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други. За***** /заличено на 
основание  на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с. чл. 2,ал.1 ЗЗЛД и декларация по чл. 
102,ал.1 ЗОП на участника/  е приложен трудов договор за изпълнение на длъжност 
«*******» и диплома за завършено висше образование по специалността «********». – 
заличени на основание декларация по чл. 102,ал.1 ЗОП на участника и на основание чл. 
42,ал.5 ЗОП във вр.с. чл.2,ал.1 ЗЗЛД. 

5.Удостоверението на другия експерт „Координатор по безопасност и здраве“ –
***** /заличено на основание  на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с. чл. 2,ал.1 ЗЗЛД и 
декларация по чл. 102,ал.1 ЗОП на участника/ е с изтекла валидност на 28.04.2017 г.; 

6.Нито един от Разделите в Част III, както и Раздел „В“ и „Г“ от част II на ЕЕДОП 
на Обединението не са попълнени, с което не са декларирани надлежно обстоятелства 
за използване или неизползване на чужд капацитет, използването или неизползването 
на подизпълнители, налице ли са или не са налице основания за отстраняване 
(изключване), свързани с наказателни присъди, плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение и други изискуеми обстоятелства. 

 
РЕШЕНИЕ №3 

Участникът „Одеон” ДЗЗД е допуснал липси, непълноти и неъответствия в 
офертата си, изложени в горните 6 пункта, поради което на основание чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол следва да 
представи: 

1.Нов ЕЕДОП за „Одеон” ДЗЗД, в който да бъдат отстранени всички посочени 
липси, непълноти и несъответствия. 

2.Нов ЕЕДОП за „Рестстрой” ООД, в който да бъдат отстранени всички посочени 
липси, непълноти и несъответствия. 

3.Нов ЕЕДОП за „Европлам” ООД, в който да бъдат отстранени всички посочени 
липси, непълноти и несъответствия. 

    4.Застраховка „Професионална отговорност” за „Европлам” ООД за периода 
след 07.07.2017 г. 

    5.Валидно удостоверение за експерт „Координатор за безопасност и здраве” и 
квалификация, професионален опит и техническа компетентност в проектирането, 
строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно 
с диплома, лицензи, удостоверения и други за същия експерт. 

    Решението е взето единодушно. 
 

Настоящият протокол се състави и подписа в 16.00 часа на 21.07.2017 година. 
 

К О М И С И Я: 
 

 
заличено на основание чл. 42,ал.5 ЗОП във вр.с чл. 2,ал.1 ЗЗЛД 

 


