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УТВЪРДИЛ: 

д-р Румяна Бойлова 

УПРАВИТЕЛ НА „Медицински център I – Първомай“ ЕООД 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3/30.05.-04.06.2019 г. 

               за дейността на комисия, назначена със Заповед № 8/16.04.2019г. на управителя 

на„Медицински център I – Първомай“ ЕООД за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет “Избор на изпълнител за 

строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект 

„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ 

ЕООД, гр. Първомай” финансирана от Националния доверителен екофонд  

 

 

  

Днес, 30. 05 2019 г. в гр. Първомай, назначената с горепосочената заповед комисия в 

пълния състав на членовете си се събра на закрито заседание в администрацията на 

Медицински център I – Първомай” ЕООД ет. 3, каб.№51, за да продължи работата си по 

разглеждането и оценката на постъпилите оферти.  В съответствие с реда за работа на 

помощния орган, определен от възложителя в Раздел VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие,  комисията следва да  извърши 

проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за съответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критерии за подбор на участниците, чиито 

оферти отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и са 

класирани. 

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.  

Изискванията към участниците са конкретизирани в Обявлението и Раздел II от 

публикуваната документация за настоящата поръчка. 

Освен  изискванията към личното състояние, към участниците възложителят е поставил 

и допълнителни изисквания (критерии за подбор), които са: 

1. Изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи първа 

група, минимум четвърта категория; 

2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците  

 

гр.Първомай, ул.Княз Борис І №51, ЕИК:115515822 

тел:0336/6-31-70; e-mail: medparv@abv.bg  
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2.1.За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка 

„Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална 

застрахователна сума в размер на 100 000 [сто хиляди лева] лв.; 

2.2.Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от 

всякакъв вид строителство, през последните  три приключили финансови години в 

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

размер на прогнозната стойност – 333 155,20 лв. 

 

3. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците 

3.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под 

„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира 

извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): 

-топлинно изолиране на външни стени; 

-подмяна на дограма; 

-изграждане на отоплителна инсталация; 

* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове 

мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект. 

3.2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:  

3.2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 

9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 

3.2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 

14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. 

3.3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които 

ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:  

3.3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или 

еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;  

3.3.2. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)–  отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, 

от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба 

Съответствието, с горепосочените изисквания, се посочва в еЕЕДОП. 

. 

Участник № 6 ЕТ „Марчела 90-Златко Марчев“ гр. Хасково  

Участникът е представил в електронен вариант, подписан с електронен подпис 

еЕЕДОП, съгласно предоставения образец към документацията за поръчката. 

От посоченото в еЕЕДОП - част I, II и III, е видно, че участникът отговаря на общите 

изисквания и изискванията към лично състояние и не са налице основания за изключване. 

Участникът декларира, че няма да ползва подизпълнители, както и капацитета на други 

субекти/трети лица. 

В част IV, раздел А, поле „годност“, участникът декларира, че притежава изискуемото 

Удостоверение за регистрация в ЦПРС- удостоверение № I-TV 012587, валидно  до 30. 09. 

2019 г., за изпълнение на строежи ПЪРВА ГРУПА, от ТРЕТА ДО ПЕТА категория. Отделно 

от това е приложил  и заверено копие на документа, ведно с талон.  

 

В част IV, раздел Б, поле „икономическо и финансово състояние” е деклариран среден 

оборот от строителство, за последните  три приключили финансови години: 1 324 826,08 лв. 

Приложени са и извлечения от счетоводната система: „кореспонденции по дебита на сметка 
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„41101“ кредита на сметка „70303“ за всяка от трите финансови години (2016, 2017, 2018) за 

така декларирания оборот.  

В част IV, раздел Б участникът е посочил наличие на сключена застраховка 

„Професионална отговорност на строителя“ със застрахователна сума 300 000 лв,, като  

допълнително е приложил и заверено копие на застрахователна полица № 18 350 1317С 

013977 за застраховка „професионална отговорност“ с валидност до 30. 08. 2019 г., 

потвърждаваща декларираното. 

В част IV, раздел В, полето „технически и професионални способности” от еЕЕДОП, 

участникът е посочил, че е изпълнил 1 обект, като за него е представено и удостоверение за 

добро изпълнение. Видно от декларираното и  информацията, съдържаща се в 

удостоверението участникът е изпълнил изграждане на отоплителна инсталация за обект 

„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация и слънчев колектор на училище „П. Г. 

Раковски“ гр. Костенец, ул. „св.св. Кирил и Методий“ 5(удостоверение изх.№ 43-а/09. 08. 2017 

г., издадено от „Биотерм“ ЕООД гр. Хасково, съгласно договор на стойност 185 672,00 лв. В 

цитирания документ е посочено, че изпълнението е в срок от 45 дни и е издаден Констативен 

акт образец 15 от 13. 05. 2016 г. във връзка с приключеното изпълнение на договора). 

Участникът е представил в офертата си допълнително и ДЕКЛАРАЦИЯ, съдържаща 

„списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката” изпълнено през 

последните 5 години. Списъкът съдържа 3 обекта - единият от които декларирания в 

еЕЕДОП и другите два както следва:  

- изпълнение на инженеринг във връзка с реализация на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община 

Хасково за обособена позиция № 11: блок 246-1 с административен адрес гр. Хасково, ул. 

“Дунав“ № 6.  Към Декларацията-списък е приложено и удостоверение за добро изпълнение 

изх. № 53-Н-358-1/13.11.2017 г., издадено от община Хасково, съгласно договор № 

215/15.09.2016 г. на стойност 1 414 965,87 лв без вкл ДДС. От посоченото в документа е 

видно, че за строежа е издадено УВЕ № ДК.07-Х-46/10.07.2017 г., както и че по него са 

изпълнени  дейности  „топлинно изолиране на външни стени“  и „подмяна на дограма“; 

- изграждане на достъпна архитектурна среда за общинска сграда УПИ I за библиотека 

кв.387 на гр. Хасково, пл.“Свобода“ №10. Към Декларацията-списък е приложена и препоръка 

за добро изпълнение от 14.02.2017 г., издадена от  кмета на община Хасково, съгласно договор 

от 29.09.2016 г. на стойност 114 411,94 лв с ДДС. От посоченото в документа е видно, че 

строежът е изпълнен в съответствие с нормативните изисквания и приет в договорения срок за 

изпълнение от 2 месеца, както и че по него освен конструктивни, архитектурни и 

електромонтажни дейности са изпълнени и ремонтни работи по отоплителна инсталация, вкл. 

стоманена тръбна разводка и монтаж на отоплителни тела. 

             Във връзка с  така представените от участника  документи и декларираната от него 

eЕЕДОП информация, комисията намира следното: 

        Посоченият от участника в част IV, раздел В, полето „технически и професионални 

способности” като изпълнен един обект („Доставка и монтаж на отоплителна 

инсталация и слънчев колектор на училище „П. Г. Раковски“ гр. Костенец“), предвид 

извършените по него дейности,  не е достатъчен за установяване съответствието на този 

участник с поставения от възложителя критерий за подбор, а именно: през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил 
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дейности „идентични или сходни” с тези на настоящата поръчка по смисъла на 

дефиницията, съдържаща се в Обявлението и Документацията за участие. Поради това 

комисията счита, че е налице липса, респ. несъответствие на информацията, посочена от 

участника в eЕЕДОП, доколкото същата е непълна и не кореспондира изцяло с  

допълнително представените от него документи (декларация-списък и удостоверения за 

добро изпълнение, описани по-горе).  В същото време комисията намира, че  

установеното и описано по-горе несъответствие на информацията в разгледания 

eЕЕДОП е несъществено и не е от такова естество, че да налага извършване на 

действията по чл 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП  (т.е. от страна на комисията да бъде указано 

на участника да представи нов или коригиран eЕЕДОП). Това е така, защото 

липсващата в eЕЕДОП информация за съответствието на участника с горепосочения 

критерий за подбор е вече  налична в  офертата му (при това в приложени официални 

документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП),  а по аргумент на по-силното основание 

(argumentum a fortiori) от разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП, помощният орган на 

възложителя не може да изисква информация, която вече му е била представена. 

В част IV, раздел В, полето „технически лица или органи, които ще извършат 

строителството” са посочени лицата, предлагани от участника за технически ръководител и 

КБЗ, като за всяко от тях е описана изискуемата информация и са приложени заверени копия 

на: 

- диплома за завършено висше образование серия В82 № 010589/1983 г., издадена от 

ВИАС – София за квалификация „строителен инженер по промишлено и гражданско 

строителство“ (за техническия ръководител); 

- диплома за завършено висше образование, издадена от ВМЕИ-София за квалификация 

„електроинженер“ и сертификат с рег. № 2429/2018 г., издадено от ЦПО „МИКС” гр. 

Казанлък, за оправомощаване на предложеното лице по упражняване на дейността КБ (за 

координатора по безопасност и здраве). 

В част IV, раздел Г участникът декларира, че притежава изискуемите сертификати, като 

са приложени и заверени копия на : 

-Сертификат № 070517-1, за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN 

ISO 9001:2015 с обхват строителство; 

-Сертификат № 070517-2, за внедрена система за управление на околната среда по стандарт 

EN ISO 14001:2015 с обхват строителство. 

         Предвид гореизложеното, комисията намира, че с информацията, съдържаща се в 

представените eЕЕДОП и документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участник № 6 ЕТ „Марчела 

90-Златко Марчев“ гр. Хасково установява съответствието си с обявените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор, поради което не са налице пречки за 

определяне на окончателното класиране, след извършеното такова при оценяването на 

ценовото и техническото предложения. Ето защо, и на основание чл 61, т.7 от ППЗОП  

комисията с единодушие на своите членове прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. КЛАСИРА  на първо място в проведеното публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за строителство по 
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въвеждане на мерки за енергийна ефективност по изпълнение на проект 

„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински 

център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай” участника ЕТ „Марчела 90-

Златко Марчев“ гр. Хасково. 

2. ПРЕДЛАГА на възложителя да определи за изпълнител на поръчката 

класирания на първо място участник ЕТ „Марчела 90-Златко Марчев“ гр. 

Хасково  и да сключи договор за възлагането й с него.  

 

С приемането на тези решения и  изготвянето и подписването на настоящия протокол 

комисията завърши своята работа в 16:30 часа на 04.06.2019 г. Председателят закри 

заседанието на комисията, като разпореди съставените от комисията протоколи да се 

предоставят на възложителя, заедно с цялата получена и разгледана в хода на процедурата 

документация.  

 

Председател: 

…………………… 

(Енчо Захариев) 

 

Членове: 

1. ………….............…..    2. …………………. 

     (Недялка Вълканова)    (Надежда Желязкова) 
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