
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
                                                          № 19 /14.02.2019г. 
 
 По обособени позиции №1, №2 и №3 на откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка, открита с решение №92  от 26.10.2018 г. на изпълнителния директор, Възложител по 

смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените поръчки. 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.106, ал.6, във връзка с чл.108, т.2 и чл.109 от Закон за 

обществени поръчки, Решение №92 от 26.10.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:„Строителство в недвижими имоти, използвани за 

осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, по три обособени позиции: 1.Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен; 2. Недвижими 

имоти находящи се на територията на Югоизточния район за планиране; 3. Недвижими 

имоти, находящи се на територията на районите за планиране Южен централен, 

Югозападен и Северозападен“, обявена на 02.11.2018 г.в Регистъра на обществените поръчки 

под номер 01287-2018-0003, като взех предвид утвърдения на 13.02.2019г .Доклад 

№.66/13.02.2019г. на Комисия за провеждане на процедурата, назначена със заповед № 

124/17.12.2018 г. и приложените към него протоколи, 

 
                                                      Р  Е  Ш  И  Х 

 

Въз основа на протоколите и Доклада от работата на комисията, и отразените в тях 

обстоятелства: 

І.  ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, следните участници: 

 

1. „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, по обособена позиция №3, на основание чл.107, 

т.2, буква „а“ от ЗОП. 

Мотиви: Офертата на „ИРЕЛ  СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД, по обособена позиция №3, 

съдържа техническо предложение, което не е подписано. Във връзка с това участникът трябва да 



бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по съответната обособена позиция, 

поради това, че е представил оферта която не отговаря  на предварително обявените от 

възложителя условия на поръчката. 

 

2. „МГА ИНВЕСТ“ЕООД   по обособена позиция №2, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от 

ЗОП. 

Мотиви:  

2.1. Участникът „МГА ИНВЕСТ“ЕООД не е представил информация, позволяваща да се 

установи, че  отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му 

състояние, залегнал в раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор)“, подраздел ІІ 

„Изиквания към икономическото и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от 

документацията, 

От представените от участника ЕЕДОП и допълнителни документи общия  реализиран оборот за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. е в общ размер 2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и 

осемдесет) лева, който оборот е по-малък от определения в т.6.2  - реализиран минимален оборот в 

сферата попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключени финансови години да 

бъде двойния размер на прогнозната стойност, или сумата от 4 000 000 (четири милиона ) лева. 

2.2.Представения към офертата и допълнително представения ЕЕДОП на подизпълнителя „Инж 

Проект“ООД  не са подписани от лицата, които го представляват, както и представените 2 броя  ЕЕДОП  

на арх.Камен Кръстев и инж. Милен Маринов, декларирани от подизпълнителя „Инжпроект“ООД в част 

ІІ, р.В, „използване капацитета на други субекти“`и описани в част ІV, раздел „В“ не са подписани от 

посочените лица. 
 

3. „МГА ИНВЕСТ“ЕООД   по обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от 

ЗОП. 

Мотиви:  

3.1.Участникът„МГА ИНВЕСТ“ЕООД не е представил информация, позволяваща да се 

установи, че  отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му 

състояние, залегнал в раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор)“, подраздел ІІ 

„Изиквания към икономическото и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от 

документацията, 

От представените от участника ЕЕДОП и допълнителни документи общия  реализиран оборот за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. е в общ размер 2 942 580 (два милиона, деветстотин четирдесет и две хиляди, петстотин и 

осемдесет) лева, който оборот е по-малък от определения в т.6.2  - реализиран минимален оборот в 

сферата попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключени финансови години да 

бъде двойния размер на прогнозната стойност, или сумата от 4 000 000 (четири милиона ) лева. 

3.2. Представения  към офертата и допълнително представения ЕЕДОП на подизпълнителя „Инж 



Проект“ООД  не са подписани от лицата, които го представляват, както и представените 2 броя  ЕЕДОП  

на арх.Камен Кръстев и инж. Милен Маринов, декларирани от подизпълнителя „Инжпроект“ООД в част 

ІІ, р.В, „използване капацитета на други субекти“`и описани в част ІV, раздел „В“ не са подписани от 

посочените лица. 

 

4. „Е.М.И.“ДЗЗД по обособена позиция №2, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. 

Мотиви: 

4.1. В законоустановения срок (до  29.01.2019 г.включително) в деловодството на възложителя 

не са постъпили документи от участника „Е.М.И.“ДЗЗД, допълващи подадената от него оферта 

по Обособена позиция  №2 

4.2.Участникът не е представил информация, позволяваща да се установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в 

раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор), подраздел ІІ „Изиквания към 

икономическото и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията. 

 В приложения ЕЕДОП за участие в Обособена позиция №2 са посочени стойности на 

реализираните през последните три приключени финансови години оборот: 

за 2017 г. – 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 179 000 (сто 

седемдесет и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири милиона седемстотин и три 

хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 5.436.000 (пет милиона четиристотин тридесет и 

шест хиляди) лева. Посочената  информация сочи, че минималния оборот за двете позиции, за 

които е подал оферта участникът е в общ размер на 5 436 000 (пет милиона, четиристотин 

тридесет и шест хиляди) лева, което не  съответства на изискването на Възложителя, съгласно 

т.6.3 посочена по-горе, при участие за две позиции, участникът да е реализирал оборот от 

8 000 000 (осем милиона) лева. 

4.3. Участникът не е представил информация позволяваща да се  установи дали отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 7.1, 

подраздел Втори, от раздел Втори  на документацията. Предвид обема и характера на конкретната 

поръчка, за да отговори на това изискване участникът следва да разполага с валидни застраховки за 

„Професионална отговорност” за дейността „строителство“ с минимална застрахователна сума 200 000 

лв. и за дейността „проектиране“ с минимална застрахователна сума 100 000 лв. В случаите, в които 

участникът е обединение и дейностите по строителство и проектиране са разпределени между различни 

лица, това лице, което ще изпълнява съответната дейност, трябва да е застраховало професионалната си 

отговорност за нея. 

В ЕЕДОП на „Е.М.И.“ ДЗЗД, е посочена застрахователна сума  за риска „професионална отговорност“ от 

300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, за кой от членовете на сдружението е полицата; не е посочен срок на валидност, не е 



посочен кой е застрахователя. В договора за учредяване на сдружението, участниците „Еко Строй 

Проект“ЕООД е определен да отговаря за дейност „строителство“, „Мега Хидрострой“ООД е определен 

да отговаря за набавянето и доставката на технологичното оборудване, стоки, продукти и материали, 

което ще обезпечава за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка, а участникът 

„Инфраконструкт“ООД  ще отговаря за дейности по проектиране и авторски надзор. 

В ЕЕДОП на „Еко Строй Проект“ ЕООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно обаче за какво е застраховката - за 

проектиране или за строителство, не е посочен срок на  валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Мега Хидрострой “ООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране 

или за строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Инфраконструкт“ООД е посочена застрахователна сума за риска „професионална 

отговорност“ от 100 000 (сто  хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя.  

4.4.  Участникът не е представил информация позволяваща да се  установи, дали отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 8.3 

от подраздел ІІІ  на документацията. 

В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ на представения от участника единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП),  Участникът е отбелязал  с ,,[Х] Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност и 

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.Липсва информация участникът да 

е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, включващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда; 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

4.5. Участникът не  е представил информация, позволяваща да се установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните възможности на 

участниците, залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Еко Строй 

Проект“ЕООД на Многофункционална сграда  с подземни гаражи в УПИ V, кв.120, м.Красно село – 



плавателен канал, по плана на град София. Посочва, че сградата е Трета категория, съгласно 

разрешението за строеж с РЗП 8 000 кв.м.Описани са различни  дейности по  изпълнението и получателя 

на услугата „Тим Технолоджи“ЕООД.  Липсва информация за това дали е съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен от „Тим 

Технолоджи“ЕООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. След проверка  на налична 

общодостъпна информация за изследване на категорията на обекта се установи, че същите ремонтни 

дейности с посочени квадратури са извършени от „Инвест Билд 2010“ЕООД като подизпълнител  в 

периода 28.02.2017 г. – 15.06.2017 г., а изпълнител на обекта е бил „Тим Технолоджи“ЕООД. Не се откри 

информация за участието на „Еко Строй Проект“ЕООД в строителството на този обект. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Мега 

Хидрострой“ООД за извършени СМР  при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище 

„Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци, липсва информация за 

категорията на обектите съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ и за това дали е съставен и 

подписан акт/протокол за предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен 

от „Хидростроителство“ООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. Не е 

посочена категорията на сградите.След извършена проверка на налична общодостъпна 

информация в сайта на Община - гр.Пирдоп за изследване на категорията на обектите и 

установи, че същите строителни дейности по проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр. 

Пирдоп и читалище „Светлина“ с.Душанци, по проведена открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка и техническо предложение, е подписан договор с ДЗЗД „Пирдоп 2014“ на 

13.12.2014 г.№ Д-74/13.12.2014 г. Срокът за изпълнение е бил 180 (сто и осемдесет календарни 

дни) и най-късно 15.07.2015 г. е следвало да приключи. Стойността на СМР по този договор е 

възлизала на 1 627 413.46 лв (същата стойност е посочена в ЕЕДОП на „Е.М.И.“ДЗЗД и ЕЕДОП 

на „Мега Хидрострой“ООД). Прегледът на техническите документи за двете сгради установи, че 

РЗП на сградата на читалище „Напредък“ е 2927 кв.м., а на Читалище „Светлина“ 830.31 

кв.м.Съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, трета категория е обществена сграда  с РЗП над 

5000 кв.м., или с места от 200 до  1000 бр.Видно от горното, сградите не попадат в трета 

категория, съгласно изискванията на възложителя. 

За обект представен от „Инфраконструкт“ООД е за изготвяне на Технически проект на обект 

„Енергоефективна реконструкция на сградата на „МБАЛ Червен Бряг“, гр.Червен бряг, ул.“Яне 

Сандански“№61, РЗП 10159.38 кв.м., период на изпълнение 07.08.2018  - 22.10.2018 г.Няма информация 

за получателя на услугата. Посочено е, че тази информация не е достъпна. Независимо от това  след 

извършена проверка на налична общодостъпна информация в сайта на Община – гр.Червен бряг за 

изследване на обекта е установила, че като възложител, Община – гр.Червен бряг, на 21.06.2018 г. след 

класиране на участници и определяне на изпълнител е сключила договор  след проведена процедура  за 

обществена поръчка, с предмет:“Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 

строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект Енергоефективна реконструкция на сградата на 



„МБАЛ Червен бряг“ЕООД, гр.Червен бряг  с „ВИА ИНТЕЛЕГО“ООД,  със срок на изпълнение 30 

(тридесет) календарни дни. Не се откри информация за участието на „Инфраконструкт“ООД в 

изготвянето на проектирането на обекта.  
4.6. Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, свързани 

със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

- Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и против 

стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от 

НК. 

- Нарушения на трудовото законодателство;  

- Дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност.  

- Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

- Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, произтичащи от чл. 

69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество.  

- Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

5. „Е.М.И.“ДЗЗД по обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. 

Мотиви: 

5.1. В законоустановения срок (до  29.01.2019 г.включително) в деловодството на възложителя 

не са постъпили документи от участника „Е.М.И.“ДЗЗД, допълващи подадената от него оферта 

по Обособена позиция  №3. 

5.2. Участникът не е представил информация, позволяваща да се установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в 

раздел ІІ, „Специфични изисквания (Критерии за подбор), подраздел ІІ „Изиквания към 

икономическото и финансово състояние на участниците“ т. 6.2 и т.6.3. от документацията. 

 В приложения ЕЕДОП за участие в Обособена позиция №2 са посочени стойности на 

реализираните през последните три приключени финансови години оборот: 

за 2017 г. – 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева; за 2016 г. – 179 000 (сто 

седемдесет и девет хиляди) лева; за 2015 г. – 4.703.000 (четири милиона седемстотин и три 



хиляди) лева, или общата стойност е в размер на 5.436.000 (пет милиона четиристотин тридесет и 

шест хиляди) лева. Посочената  информация сочи, че минималния оборот за двете позиции, за 

които е подал оферта участникът е в общ размер на 5 436 000 (пет милиона, четиристотин 

тридесет и шест хиляди) лева, което не  съответства на изискването на Възложителя, съгласно 

т.6.3 посочена по-горе, при участие за две позиции, участникът да е реализирал оборот от 

8 000 000 (осем милиона) лева. 

5.3. Участникът не е представил информация позволяваща да се  установи дали отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т. 7.1, 

подраздел Втори, от раздел Втори  на документацията. Предвид обема и характера на конкретната 

поръчка, за да отговори на това изискване участникът следва да разполага с валидни застраховки за 

„Професионална отговорност” за дейността „строителство“ с минимална застрахователна сума 200 000 

лв. и за дейността „проектиране“ с минимална застрахователна сума 100 000 лв. В случаите, в които 

участникът е обединение и дейностите по строителство и проектиране са разпределени между различни 

лица, това лице, което ще изпълнява съответната дейност, трябва да е застраховало професионалната си 

отговорност за нея. 

В ЕЕДОП на „Е.М.И.“ ДЗЗД, е посочена застрахователна сума  за риска „професионална отговорност“ от 

300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, за кой от членовете на сдружението е полицата; не е посочен срок на валидност, не е 

посочен кой е застрахователя. В договора за учредяване на сдружението, участниците „Еко Строй 

Проект“ЕООД е определен да отговаря за дейност „строителство“, „Мега Хидрострой“ООД е определен 

да отговаря за набавянето и доставката на технологичното оборудване, стоки, продукти и материали, 

което ще обезпечава за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка, а участникът 

„Инфраконструкт“ООД  ще отговаря за дейности по проектиране и авторски надзор. 

В ЕЕДОП на „Еко Строй Проект“ ЕООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно обаче за какво е застраховката - за 

проектиране или за строителство, не е посочен срок на  валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Мега Хидрострой “ООД е посочена застрахователна сума  за риска „професионална 

отговорност“ от 300 000 (триста хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране 

или за строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя. 

В ЕЕДОП на „Инфраконструкт“ООД е посочена застрахователна сума за риска „професионална 

отговорност“ от 100 000 (сто  хиляди) лева. Не става ясно  за какво е застраховката - за проектиране или за 

строителство, не е посочен срок на валидност, не е посочено името на застрахователя.  

5.4. Участникът не е представил информация позволяваща да се  установи, дали отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 8.3 

от подраздел ІІІ  на документацията. 

В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ на представения от участника единен европейски документ за обществени поръчки 



(ЕЕДОП),  Участникът е отбелязал  с ,,[Х] Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност и 

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.Липсва информация участникът да 

е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена 

поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ строително-монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, ши еквивалентен, с обхват, включващ строително- монтажни 

работи, или еквивалентни мерки за опазване на околната среда; 
- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ инвестиционно 

проектиране, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

5.5. Участникът не  е представил информация, позволяваща да се установи, че отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионалните възможности на 

участниците, залегнал в т. 8.1.и т.8.2.  от Подраздел Трети, Раздел ІІІ  на документацията. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Еко Строй 

Проект“ЕООД на Многофункционална сграда  с подземни гаражи в УПИ V, кв.120, м.Красно село – 

плавателен канал, по плана на град София. Посочва, че сградата е Трета категория, съгласно 

разрешението за строеж с РЗП 8 000 кв.м.Описани са различни  дейности по  изпълнението и получателя 

на услугата „Тим Технолоджи“ЕООД.  Липсва информация за това дали е съставен и подписан 

акт/протокол за предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен от „Тим 

Технолоджи“ЕООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. След проверка  на налична 

общодостъпна информация за изследване на категорията на обекта се установи, че същите ремонтни 

дейности с посочени квадратури са извършени от „Инвест Билд 2010“ЕООД като подизпълнител  в 

периода 28.02.2017 г. – 15.06.2017 г., а изпълнител на обекта е бил „Тим Технолоджи“ЕООД. Не се откри 

информация за участието на „Еко Строй Проект“ЕООД в строителството на този обект. 

В раздел В на част ІV на ЕЕДОП, участникът  е описал  строителство представено от „Мега 

Хидрострой“ООД за извършени СМР  при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище 

„Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци, липсва информация за 

категорията на обектите съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ в“ и за това дали е съставен и 

подписан акт/протокол за предаване на строежа. От описанието на обекта е видно, че е възложен 

от „Хидростроителство“ООД, с посочване в ЕЕДОП, че информацията не е достъпна. Не е 

посочена категорията на сградите.След извършена проверка на налична общодостъпна 

информация в сайта на Община - гр.Пирдоп за изследване на категорията на обектите и 

установи, че същите строителни дейности по проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр. 

Пирдоп и читалище „Светлина“ с.Душанци, по проведена открита процедура за възлагане на 



обществена поръчка и техническо предложение, е подписан договор с ДЗЗД „Пирдоп 2014“ на 

13.12.2014 г.№ Д-74/13.12.2014 г. Срокът за изпълнение е бил 180 (сто и осемдесет календарни 

дни) и най-късно 15.07.2015 г. е следвало да приключи. Стойността на СМР по този договор е 

възлизала на 1 627 413.46 лв (същата стойност е посочена в ЕЕДОП на „Е.М.И.“ДЗЗД и ЕЕДОП 

на „Мега Хидрострой“ООД). Прегледът на техническите документи за двете сгради установи, че 

РЗП на сградата на читалище „Напредък“ е 2927 кв.м., а на Читалище „Светлина“ 830.31 

кв.м.Съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗУТ, трета категория е обществена сграда  с РЗП над 

5000 кв.м., или с места от 200 до  1000 бр.Видно от горното, сградите не попадат в трета 

категория, съгласно изискванията на възложителя. 

За обект представен от „Инфраконструкт“ООД е за изготвяне на Технически проект на обект 

„Енергоефективна реконструкция на сградата на „МБАЛ Червен Бряг“, гр.Червен бряг, ул.“Яне 

Сандански“№61, РЗП 10159.38 кв.м., период на изпълнение 07.08.2018  - 22.10.2018 г.Няма информация 

за получателя на услугата. Посочено е, че тази информация не е достъпна. Независимо от това  след 

извършена проверка на налична общодостъпна информация в сайта на Община – гр.Червен бряг за 

изследване на обекта е установила, че като възложител, Община – гр.Червен бряг, на 21.06.2018 г. след 

класиране на участници и определяне на изпълнител е сключила договор  след проведена процедура  за 

обществена поръчка, с предмет:“Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 

строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект Енергоефективна реконструкция на сградата на 

„МБАЛ Червен бряг“ЕООД, гр.Червен бряг  с „ВИА ИНТЕЛЕГО“ООД,  със срок на изпълнение 30 

(тридесет) календарни дни. Не се откри информация за участието на „Инфраконструкт“ООД в 

изготвянето на проектирането на обекта.  

5.6.Нито в приложените на електронен носител ЕЕДОП, нито в останалите документи, свързани 

със съответствието на участника с изискванията към личното състояние, не се съдържа 

декларация за липса на специфичните национални основания за изключване, описани в стр. 18 и 

19 от документацията, а именно: 

- Престъпления против финансовата и данъчната системи, против собствеността и против 

стопанството, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от 

НК. 

- Нарушения на трудовото законодателство;  

- Дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност.  

- Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. 

- Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, произтичащи от чл. 

69 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество.  



- Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони), произтичащи от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

6. „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД - по обособена позиция №3, на основание чл.107, т.2, буква 

„а“ от ЗОП. 

Мотиви: Участникът „СКАПТОПАРА БИЛД“ДЗЗД не е изпълнил изричното изискване на 

възложителя за извършване на задължителен оглед в обектите попадащи в Обособена позиция 

№3, находящи се в град София, град Пловдив и град Хасково. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ  КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ по обособени позиции на база 

отразеното в протокола на комисията за оценяване,  съобразно одобрената методика: 

1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. 

На първо място  - „КРАССТРОЙ“ООД -   94 точки. 

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. 

На първо място „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД – 97.78 точки 

На второ място „ОБЩЕЖИТИЯ  2019“ДЗЗД  - 94 точки 

3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3. 

На първо място – „ОБЩЕЖИТИЯ  2019“ДЗЗД 94 точки. 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ за сключване на Рамково споразумение  по 

обособените позиции, както следва: 

1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 с предмет: „Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен“, 

класирания на първо място участник:  „КРАССТРОЙ“ООД. 

Мотиви: Видно от Доклад № 66/13.02.2019г. на Комисията за провеждане на процедурата, 

назначена със заповед  №124/17.12.2018 г. и приложените към него протоколи, по отношение на 

участника  „КРАССТРОЙ“ООД са изпълнени следните условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на 

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

             2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

  3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане на 

обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 с предмет: „Недвижими имоти, находящи се на 

територията на Югоизточния район за планиране“, съгласно част V, раздел Първи, т.3 на 

документацията, с класираните на първо и второ място участници: 



Първо място „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД 

Второ място  „ОБЩЕЖИТИЯ  2019“ДЗЗД 

Мотиви: Видно от Доклад № 66/13.02.2019г. на Комисията за провеждане на процедурата,   

назначена със заповед  №124/17.12.2018 г. и приложените към него протоколи, по отношение на 

участниците: 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ЕООД и „ОБЩЕЖИТИЯ  2019“ДЗЗД  

са изпълнени следните условия: 

1.не са налице основание за отстраняването им от процедурата, като отговарят на 

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

           2.офертите им отговарят на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертите им са класирани на първо и второ място по обособената позиция при 

прилагане на обявения, съгласно документацията критерий за възлагане.       

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 с предмет: „Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Южен централен, Югозападен и 

Северозападен“, класирания на първо място „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД. 

Мотиви: Видно от Доклад № 66/13.02.2019г. на Комисията за провеждане на процедурата, 

назначена със заповед  №124/17.12.2018 г. и приложените към него протоколи, по отношение на 

участника  „ОБЩЕЖИТИЯ 2019“ДЗЗД са изпълнени следните условия: 

1.не са налице основание за отстраняването му от процедурата, като отговаря на   

законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

           2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място по обособената позиция при прилагане на 

обявения, съгласно документацията критерий за възлагане. 

ІV. С определените изпълнители да се сключи договори при условията и реда на чл.112 от ЗОП . 

Решението да се изпрати на участниците в процедурата по реда и в срока  по чл.43, ал.1 от ЗОП и 

да се публикува  в Профила на купувача  на Интернет страницата на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД. 

Решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисия за защита 

на конкуренцията, по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

V. Връзка към електронната преписка в Профила на купувача: www.ssoead.com. 

 

СЕРГЕЙ МИЛАНОВ ( подпис) 

Изпълнителен директор на 

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ЕАД 

 Данните са заличени на основание чл.42, ал.5 ЗОП, вр. с Регламент (ЕС)2016/679, относно 

защитата на личните данни.                                                                   


