ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 1- 7 от Правилника за прилагане на закона
за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)
В периода 26.03.2019г. – 09.04.2019г. назначената със заповед № БТГ-РД-09-32 от
26.03.2019 г. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез процедура на публично
състезание по реда на ЗОП с наименование: „Дейности по придобиване на вещни права
(собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към системата за
пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 1: Дейности по
придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за
обект: „Преносен газопровод до Разлог и Банско”; Обособена позиция № 2: Дейности по
придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за
обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”; Обособена позиция № 3:
Дейности по учредяване на сервитут за обект: „Преносен газопровод до Свищов”;
Обособена позиция № 4: Дейности по придобиване на вещни права (собственост,
учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обект: „Газопроводно отклонение
„Търговище” – DN 250, PN 5,4 MPa”, референтен номер: 190-007, открита с решение №
БТГ-РД-07-23 от 28.02.2019 г.
в състав:
Председател:
1. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
и членове на комисията:
2. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
3. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
4. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
5. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
с резервни членове на Комисията:
1. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
2. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
3. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
4. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
5. заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
извърши следното:
Председателят на комисията получи 7 (седем) оферти, подадени от участници в
конкретната процедура, които са регистрирани в протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
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В 14:00 часа на 26.03.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представените оферти,
всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с
изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка
срок до 17:00 часа на 25.03.2019 г. са, както следва:
Входящ
номер
в регистъра
на
Възложителя

Дата
на подаване

Час
на
подаван
е

№

Наименование
на Участника

Обособена
позиция, за която
е подадена оферта

1.

„Консулт МВТ” ЕООД

№3

БТГ 25-01-137

25.03.2019г.

10:45

№4

БТГ 25-01-138

25.03.2019г.

15:01

БТГ 25-01-139

25.03.2019г.

15:14

БТГ 25-01-142

25.03.2019г.

15:18

БТГ 25-01-140

25.03.2019г.

15:15

БТГ 25-01-141

25.03.2019г.

15:17

БТГ 25-01-144

25.03.2019г.

16:45

2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Адвокатско
дружество Петков и
Петков”
„Зенит Гео” ЕООД

№1

„Зенит Гео” ЕООД

№2

„Зенит Гео” ЕООД

№3

„Зенит Гео” ЕООД

№4

„Сървей груп” ЕООД

№1, №2, №3 и №4

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Публично отваряне на офертите на участниците
По време на публичното отваряне на офертите присъства заличено обстоятелство,
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
упълномощен представител на „Сървей груп” ЕООД и
„Адвокатско дружество Петков и Петков”.
По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на
останалите участници и на средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани
непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите в съответствие с
изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне опаковките на
участниците по реда на получаването им като извърши следното:
1. Отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника на „Консулт МВТ” ЕООД по
обособена позиция № 3, оповести нейното съдържание и констатира наличието на отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което съгласно
чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.
Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия представител на
„Сървей груп” ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на участника.
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Упълномощеният представител на „Сървей груп” ЕООД отказа да подпише техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Консулт
МВТ” ЕООД.
2. Отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Адвокатско дружество Петков
и Петков” по обособена позиция № 4, оповести нейното съдържание и констатира
наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, след което съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
участника.
Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия представител на
„Сървей груп” ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на участника „Адвокатско дружество Петков и Петков”.
Упълномощеният представител на „Сървей груп” ЕООД отказа да подпише техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Адвокатско
дружество Петков и Петков”.
3. При публичното отваряне на офертите, комисията констатира, че участникът „Зенит Гео”
ЕООД „не е представил една „опаковка“ по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал.
9 от ППЗОП, а четири отделни запечатани непрозрачни „опаковки“ - пликове за участие по
обособена позиция №№ 1, 2, 3 и 4, с което не е изпълнено законовото изискване на чл.
47, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, а именно когато участник подава
оферта за повече от една обособена позиция (в конкретния случай за обособена позиция
№№ 1, 2 и 3 и 4), офертата да е окомплектована в една опаковка по чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП и в опаковката за всяка от позициите да се представят поотделно комплектувани
документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.
В тази връзка комисията установи нередовност при окомплектоване на офертата чрез
представяне на четири отделни запечатани опаковки, като не е спазено изискването на чл.
47, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал.2 от ППЗОП. Разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП изисква представяне на документите, свързани с участието в процедурата в една
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника,
включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а
когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
Не е спазено и условието на възложителя, посочено в т. 9 от Указания за подготовка на
оферта, за съдържание на опаковката и документите, които се прилагат за обособените
позиции, по които се участва.
Участникът, вместо да представи единствено един брой опаковка, е представил четири
плика (един за обособена позиция № 1, един за обособена позиция № 2, един за
обособена позиция № 3 и един за обособена позиция № 4), с което не е спазил
изискванията за комплектоване на офертата, в случай че се подават оферти за повече от
една обособена позиция по чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал.2 от ППЗОП.
На опаковката с офертата по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП по обособена позиция № 1 участникът
е записал, че офертата е по обособена позиция № 1, на опаковката по обособена позиция
№ 2 участникът е записал, че офертата е по обособена позиция № 2, на опаковката по
обособена позиция № 3 участникът е записал, че офертата е по обособена позиция № 3, а
на опаковката с офертата по обособена позиция № 4 е записал, че офертата е по
обособена позиция № 4, с което е нарушена и разпоредбата на чл.101, ал.8 от ЗОП,
съгласно която всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право
да представи само една оферта.
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Предвид горното се констатира, че участникът не е спазил императивната разпоредба на
чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и чл.101, ал.8 от ЗОП, както и
изискванията на възложителя по т. 9 от Указания за подготовка на оферта за съдържание
на опаковката, а именно да се представи една опаковка, включваща документите,
свързани с участието в процедурата по четирите обособени позиции, по които
участва - по обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4, като порокът на опаковката е
от такъв характер, че не може да бъде коригиран по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
поради което комисията с единодушно решение предлага на възложителя участникът да
бъде отстранен от процедурата по четирите обособени позиции, тъй като участникът е
представил оферта, по отношение на която не са изпълнени условия на възложителя,
поставени в документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 101,
ал. 5 от ЗОП, във връзка чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал.2 от ППЗОП и
условията на възложителя по т. 9 от Указания за подготовка на оферта.
Повелителният характер на нормата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП влече отстраняване от понататъшно участие в процедурата, като нередовността при комплектоването на офертата
по обособена позиция № № 1, 2, 3 и 4 не може да бъде преодоляна чрез посочването й от
страна на комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с което, комисията
единодушно реши, че не следва да бъдат разглеждани документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3,
т. 1 от ППЗОП на участника, с оглед на обстоятелството, че посоченият порок на офертата
не може да бъде отстранен на нито един от етапите на процедурата.
4. Отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника „Сървей груп” ЕООД по
обособена позиция №№ 1, 2, 3 и 4, оповести нейното съдържание и констатира наличието
на четири отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“ по обособена позиция № № 1, 2, 3 и 4, след което съгласно чл. 54, ал. 4 от
ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения по
обособена позиция №№ 1, 2, 3 и 4 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“
по обособена позиция №№ 1, 2, 3 и 4 на участника.
Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия представител на
„Адвокатско дружество Петков и Петков”, да подпише техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Сървей груп” ЕООД по обособена
позиция № 4.
Упълномощеният представител на „Адвокатско дружество Петков и Петков” отказа да
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
участника „Сървей груп” ЕООД по обособена позиция № 4.
С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
В периода 27.03.2019г. - 09.04.2019г. Комисията продължи своята работа при спазване
на следния ред:
II. Проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие в процедурата, както и другите изискуеми
документи с посочване на установени липса, непълнота и/или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочени в обявлението и
документацията по настоящата обществена поръчка:
1. Документите, представени от участника „Консулт МВТ” ЕООД са, както следва:
При преглед на предоставените от участника документи от комисията установи, че е
наличен един брой оригинал на Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена
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поръчка с № реф. 116DSK11560 от 21.03.2019 г., издадена от „ДСК” ЕАД за „Консулт МВТ”
ЕООД, в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД и един брой оригинал на Банкова гаранция за
авансово предоставени средства по договор за обществена поръчка в оригинал с № реф.
116DSK11560 от 21.03.2019 г., издадена от „ДСК” ЕАД за „Консулт МВТ” ЕООД, в полза на
„Булгартрансгаз” ЕАД.
Комисията разгледа обстойно предоставените банкови гаранции и установи, че същите са
за настоящата обществена поръчка и по-точно за обособена позиция №3, по която е
подадена и офертата от участника.
В предоставения оригинал на Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена
поръчка с № реф. 116DSK11560 от 21.03.2019 г., издадена от „ДСК” ЕАД за „Консулт МВТ”
ЕООД, в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД е посочено:
„Ние, Банка ДСК ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" №
19, сме известени от нашият Клиент „Консулт МВТ" ЕООД (наредител по банковата
гаранция), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, че същият, е определен за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Дейности по придобиване на вещни права
(собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към системата за
пренос на природен газ на „Булгартрансгаз" ЕАД в 4 обособени позиции; Обособена
позиция № 3: Дейности по учредяване на сервитут за обект: „Преносен газопровод до
Свищов".
Също така, сме информирани, че съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона на обществените
поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената
обществена поръчка, да представи Банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша
полза, за сумата в размер на 5 % от общата стойност на поръчката 57 000,00 лева, а
именно 2 850,00 лева (словом: две хиляди осемстотин и петдесет лева), за да гарантира
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.”
Комисията приема, че посочената сума в Банковата гаранция за изпълнение на договор за
обществена поръчка с № реф. 116DSK11560 от 21.03.2019 г., като „общата стойност на
поръчката 57 000,00 лева” е именно цената, която участникът предлага за изпълнение на
обособена позиция № 3 от предмета на поръчката. Посочването на предлаганата от
участника цена в друг документ (в случая в банкова гаранция), различен от документите в
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, представлява съществено нарушение на
императивната разпоредба на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, в която ясно е дефинирано, че
Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП се представя в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. С
изключение на хипотезите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП, в които условията на
настоящата поръчка не попадат, представянето на Ценово предложение, където и да било
извън отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, води
до нарушаване на принципите за свободна и лоялна конкуренция между участниците в
обществената поръчка и нарушава основния принцип на равнопоставеност между
участниците. В същата насока са и изискванията на Възложителя, обективирани в т. 10.3 от
„Указания за подготовка на оферта”. При изготвянето на офертата си участникът е
следвало да спазва стриктно изискванията на ЗОП и тези на Възложителя, посочени в
документацията за участие в процедурата, като е следвало да представи Ценовото си
предложение по обособена позиция № 3 единствено и само в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Предвид изложеното, комисията единодушно реши, че офертата на участника „Консулт
МВТ" ЕООД не отговаря на предварително обявените изисквания и условия на
възложителя от документацията за участие и същият следва да бъде предложен за
отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП по обособена
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позиция № 3.
2. Документите, представени от участника „Адвокатско дружество Петков и
Петков” са, както следва:
2.1. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
(Образец О3) по обособена позиция № 4 от участника „Адвокатско дружество Петков и
Петков”, съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5. от Указанията за
подготовка на офертата, подписан от представляващия участника –
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

2.1.1. В т. 1 правно-организационна форма на участника е посочено: Адвокатско дружество
– юридическо лице по Закона за адвокатурата – чл. 57 до чл. 75.
2.1.2. В т. 1.3. за начин на представителство е посочено: дружеството се представлява по
право от двамата си управители заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
поотделно
2.1.3. В т. 2 Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП е посочено:
В т. 2.1. са посочени лицата, които представляват участника:
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

, може да представлява участника самостоятелно;

заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

, може да представлява участника самостоятелно.

В т. 2.2. са посочени лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника:
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,

може да представлява участника самостоятелно;

заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

, може да представлява участника самостоятелно.

2.2. еЕЕДОП на участника по обособена позиция № 4, съгласно чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП е представен от участника „Адвокатско дружество Петков и Петков” на оптичен
носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по чл. 47,
ал. 2 от ППЗОП). На оптичния носител е записан файл, съдържащ еЕЕДОП на участника в
PDF формат, цифрово подписан с квалифицирани електронни подписи
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
, които са задължени лица по чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП съгласно информацията от Списък по чл.
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП. В документа е
посочена информация, както следва:
2.2.1. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор: „Адвокатско дружество Петков и Петков”. В част II, Раздел Б участникът е
попълнил информация за представителите на икономическия оператор заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от .ЗЗЛД
2.2.2. В част II, Раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2.2.3. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване за участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле
III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали
национални основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, както и не са налице основанията за
изключване по чл. 69, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.2.4. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности.
За извършени услуги от конкретния вид“ участникът „Адвокатско дружество Петков и
Петков” е попълнил информация за извършени от него услуги, изпълнени през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойност, начална
и крайна дати на изпълнение и получател:
- Превъзлагане на част от дейностите по изпълнение на поръчка за учредяване на вещни
права чрез покупко-продажба, учредяване право на собственост и учредяване на
сервитути, за изграждане на частта от Международен преносен газопровод „Южен поток“
на територията на областите Велико Търново, Плевен и Ловеч за общо 4266 имота, от
които 143 имота държавна собственост, 852 имота общинска собственост и 3271 имота
частна собственост. Изпълнените дейности включват: - установяване и идентифициране на
лицата, които са собственици на засегнатите поземлени имоти; - осигуряване на всички
необходими документи за осъществяване на процедурите по придобиване на вещни права
(скици на поземлените имоти, скици за делба, документи за собственост, договори за
делба, удостоверения за наследници, пълномощни и всички други документи, необходими
за извършване на покупко - продажба или учредяване на ограничени вещни права
(отстъпено право на строеж) върху засегнатите поземлени имоти); - осигуряване на
пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, въз основа на които са извършени
процедурите по придобиване на вещни права; - договаряне със собствениците цените на
имотите, съгласно пазарните оценки за придобиване на вещни права върху имотите; комуникация с държавните и местните власти и оказване на фактическа и правна помощ на
общинските администрации във връзка с дейността на комисиите по чл. 210 ЗУТ; изготвяне и изпращане на предложения по чл. 62, ал. 5 от Закона за енергетиката във
връзка с последващо провеждане на процедури по отчуждаване на имоти, необходими за
изграждане на инфраструктурни обекти, в случаите, когато не може да бъде постиганата
договореност със собствениците на съответните терени – договор от 16.10.2013 г. между
„Маркет сървис“ ООД като възложител и „Би енд Ейч Имоти“ ЕООД като изпълнител за
предоставяне на професионални услуги за извършване на необходимите правни и
фактически действия по придобиване на вещни права, необходими за реализиране на
строеж: "Преносен газопровод "Южен поток" на територията на Република България" с
приемо-предавателен протокол към него, договор от 01.05.2015 г. между „БИ ЕНД ЕЙЧ
ИМОТИ“ ЕООД и АД „ПЕТКОВ И ПЕТКОВ“ по превъзлагане на част от дейностите от
01.05.2015 г. и приемо-предавателен протокол към него. Начална дата на изпълнение:
01.05.2015 г, крайна дата на изпълнение: 12.06.2017 г.
Посочените дейности попадат в дефиницията за „дейност, сходна с предмета на поръчката“
по обособена позиция № 4, съгласно изискванията на възложителя, поставени за
обособена позиция № 4 в т. III.1.3) и VI.3) от обявлението за обществената поръчка и т.
9.2.3.1.3. от Указания за подготовка на оферта, а именно: участникът да е изпълнил
дейност идентична или сходна с тази на поръчката най-много за последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, включваща: а) изпълнение на
дейности за минимум 2 (два) имота за придобиване на вещни права (собственост или
учредяване право на строеж), върху имоти собственост на физически и/или юридически
лица и б) изпълнение на дейности във връзка с учредяване на сервитутни права за
инфраструктурен обект, за минимум 25 броя имоти, разположени в минимум 2 (две)
административни единици от територията на Република България, като под дейности по
придобиване на вещни права и учредяване на сервитутни права участникът е взел предвид
изброените от възложителя дейности.
Във връзка с гореизложеното, участникът „Адвокатско дружество Петков и Петков”
отговаря на минималното изискване за допустимост за обособена позиция № 4 по
отношение на техническите способности на участниците, поставено от възложителя на
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основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в
раздел III.1.3) и VI.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.3. от Указания
за подготовка на оферта.
2.3. Опис на представените документи по обособена позиция № 4 по чл. 47, ал. 3 от
ППЗОП, подписан от представляващия заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от. ЗЗЛД
Представеният
документ отговаря на изискванията на Възложителя.
Въз основа на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и представените документи,
комисията констатира, че участникът „Адвокатско дружество Петков и Петков” отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор по отношение на професионална
дейност и техническите и професионални способности за изпълнение на поръчката, в т.ч.
минималните изисквания от документацията за обществената поръчка по обособена
позиция № 4.
3. Документите, представени от участника „Сървей груп” ЕООД са, както следва:
3.1. Списъци по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
(Образец О3) по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 от участника „Сървей груп” ЕООД,
съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5. от Указанията за подготовка на
офертата, подписан от представляващия участника – заличено обстоятелство,
,
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

В списъците е посочена идентична информация, както следва:
3.1.1. В т. 1 правно-организационна форма на участника е посочено: ЕООД, съгласно
изискванията на образец О3 от документацията за участие в процедурата.
3.1.2. В т. 1.3. за начин на представителство е посочено: ЕООД, вместо да се опише по

какъв начин се представлява дружеството, във връзка с което комисията констатира
нередовност.

3.1.3. В т. 2 Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП е посочено:
В т. 2.1. е посочено лицето, което представлява участника: заличено обстоятелство,
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

В т. 2.2. като лице, което е член на управителни и надзорни органи на участника е посочен
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

3.2. еЕЕДОП по обособена позиция № 1, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е представен
от участника „Сървей груп” ЕООД на оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). На оптичния носител е
записан файл, съдържащ еЕЕДОП на участника в PDF формат, цифрово подписан с
квалифициран електронен подпис от заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД , който е
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП
съгласно информацията от Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
44, ал. 1 от ППЗОП. В документа е посочена информация, както следва:
3.2.1. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор: „Сървей груп” ЕООД.
3.2.2. В част II, Раздел Б участникът е попълнил информация за представителя на
икономическия оператор - заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
.
3.2.3. В част II, Раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.2.4. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване за участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
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1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле
III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали
национални основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, както и не са налице основанията за
изключване по чл. 69, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.2.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности.
За извършени услуги от конкретния вид“ участникът „Сървей груп” ЕООД е попълнил
информация за извършени от него услуги, изпълнени през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойност, начална и крайна дати
на изпълнение и получател:
3.2.5.1. „Техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително
отчуждаване за теренно обезпечаване на обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе –
Смолян – Рудозем”, участък 1 от км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция и участък 3
от км 132+920 до км 135-530 - Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново
трасе и обект: Път II-55 „Велико Търново – Гурково”. Обходен път на с. Асеновец от км
79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20тВлт, с. Асеновец, общ. Нова
Загора, обл. Сливен, както и осигуряване на документи, необходими за издаване на актове
за държавна собственост по реда на ЗДС”: -> 38 бр. ПИ – урбанизирана територия; 5 бр.
ПИ – горска територия; попадащи в гр. Рудозем, общ. Рудозем; - > 44 бр. ПИ – земеделска
територия, попадащи в с. Асеновец, общ. Нова Загора. http://www.api.bg/index.php/bg/.
Начална дата на изпълнение: 19.04.2017 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2018 г.
3.2.5.2. Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество
при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждане
на автомагистрала „Хемус” (етап 1): - 2 бр. ПИ – горска територия /сервитут/ и 17 бр. ПИ –
земеделска територия /сервитут/, гр. Ябланица и с. Брестница, обл. Ловеч; - 39 бр. ПИ
частна собственост – горска територия /придобиване на собственост/ и 111 бр. ПИ частна
собственост - земеделска територия /придобиване на собственост/, гр. Ябланица и с.
Брестница, обл. Ловеч. http://www.api.bg/index.php/bg/. Начална дата на изпълнение:
16.07.2015 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2017 г.

Комисията констатира, че посочените услуги по т.т. 3.2.5.1. и 3.2.5.2. са извършени за
принудително отчуждаване на имоти и не включват дейности по договаряне със
собствениците цените на имотите, съгласно пазарните оценки за придобиване на вещни
права върху имотите, във връзка с изискванията на възложителя, поставени за обособена
позиция № 1 в т. III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.1. от
Указания за подготовка на оферта, а именно: участникът да е изпълнил дейност идентична
или сходна с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата, включваща: а) изпълнение на дейности за минимум 5 (пет) броя
имоти, разположени в минимум 2 (две) административни единици от територията на
Република България, за придобиване на вещни права (собственост или учредяване право
на строеж) върху имоти общинска собственост и имоти, собственост на физически и/или
юридически лица и б) изпълнение на дейности във връзка с учредяване на сервитутни
права, за минимум 50 броя имоти, включващи минимум 1 (един) имот в горски фонд,
разположени в минимум 2 (две) административни единици от територията на Република
България, като под дейности по придобиване на вещни права и учредяване на сервитутни
права участникът следва да вземе предвид изброените от възложителя дейности.
Във връзка с гореизложеното, участникът „Сървей груп” ЕООД не отговаря на минималното
изискване за допустимост за обособена позиция № 1 по отношение на техническите
способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП,
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във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) от обявлението
за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
3.3. еЕЕДОП по обособена позиция № 2, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е представен
от участника „Сървей груп” ЕООД на оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). На оптичния носител е
записан файл, съдържащ еЕЕДОП на участника в PDF формат, цифрово подписан с
квалифициран електронен подпис от заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
който е
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП
съгласно информацията от Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
44, ал. 1 от ППЗОП. В документа е посочена информация, както следва:
3.3.1. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор: „Сървей груп” ЕООД.
3.3.2. В част II, Раздел Б участникът е попълнил информация за представителя на
икономическия оператор - заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
3.3.3. В част II, Раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.3.4. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване за участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле
III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали
национални основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, както и не са налице основанията за
изключване по чл. 69, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.3.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности.
За извършени услуги от конкретния вид“ участникът „Сървей груп” ЕООД е попълнил
информация за извършени от него услуги, изпълнени през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойност, начална и крайна дати
на изпълнение и получател:
3.3.5.1. „Техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително
отчуждаване за теренно обезпечаване на обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе –
Смолян – Рудозем”, участък 1 от км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция и участък 3
от км 132+920 до км 135-530 - Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново
трасе и обект: Път II-55 „Велико Търново – Гурково”. Обходен път на с. Асеновец от км
79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20тВлт, с. Асеновец, общ. Нова
Загора, обл. Сливен, както и осигуряване на документи, необходими за издаване на актове
за държавна собственост по реда на ЗДС”: -> 38 бр. ПИ – урбанизирана територия; 5 бр.
ПИ – горска територия; попадащи в гр. Рудозем, общ. Рудозем; - > 44 бр. ПИ – земеделска
територия, попадащи в с. Асеновец, общ. Нова Загора. http://www.api.bg/index.php/bg/.
Начална дата на изпълнение: 19.04.2017 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2018 г.
3.3.5.2. Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество
при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждане
на автомагистрала „Хемус” (етап 1): - 2 бр. ПИ – горска територия /сервитут/ и 17 бр. ПИ –
земеделска територия /сервитут/, гр. Ябланица и с. Брестница, обл. Ловеч; - 39 бр. ПИ
частна собственост – горска територия /придобиване на собственост/ и 111 бр. ПИ частна
собственост - земеделска територия /придобиване на собственост/, гр. Ябланица и с.
Брестница, обл. Ловеч. http://www.api.bg/index.php/bg/. Начална дата на изпълнение:
16.07.2015 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2017 г.
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Комисията констатира, че посочените услуги по т.т. 3.3.5.1. и 3.3.5.2. са извършени за
принудително отчуждаване на имоти и не включват дейности по договаряне със
собствениците цените на имотите, съгласно пазарните оценки за придобиване на вещни
права върху имотите, във връзка с изискванията на възложителя, поставени за обособена
позиция № 2 в т. III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.1. от
Указания за подготовка на оферта, а именно: участникът да е изпълнил дейност идентична
или сходна с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата, включваща: а) изпълнение на дейности за минимум 5 (пет) броя
имоти, разположени в минимум 2 (две) административни единици от територията на
Република България, за придобиване на вещни права (собственост или учредяване право
на строеж) върху имоти общинска собственост и имоти, собственост на физически и/или
юридически лица и б) изпълнение на дейности във връзка с учредяване на сервитутни
права, за минимум 50 броя имоти, включващи минимум 1 (един) имот в горски фонд,
разположени в минимум 2 (две) административни единици от територията на Република
България, като под дейности по придобиване на вещни права и учредяване на сервитутни
права участникът следва да вземе предвид изброените от възложителя дейности.
Във връзка с гореизложеното, участникът „Сървей груп” ЕООД не отговаря на минималното
изискване за допустимост за обособена позиция № 2 по отношение на техническите
способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) от обявлението
за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
3.4. еЕЕДОП по обособена позиция № 3, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е представен
от участника „Сървей груп” ЕООД на оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). На оптичния носител е
записан файл, съдържащ еЕЕДОП на участника в PDF формат, цифрово подписан с
квалифициран електронен подпис от заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
който е
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП
съгласно информацията от Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
44, ал. 1 от ППЗОП. В документа е посочена информация, както следва:
3.4.1. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор: „Сървей груп” ЕООД.
3.4.2. В част II, Раздел Б участникът е попълнил информация за представителя на
икономическия оператор - заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
3.4.3. В част II, Раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.4.4. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване за участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле
III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали
национални основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, както и не са налице основанията за
изключване по чл. 69, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.4.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности.
За извършени услуги от конкретния вид“ участникът „Сървей груп” ЕООД е попълнил
информация за извършени от него услуги, изпълнени през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойност, начална и крайна дати
на изпълнение и получател:
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3.4.5.1. „Техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително
отчуждаване за теренно обезпечаване на обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе –
Смолян – Рудозем”, участък 1 от км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция и участък 3
от км 132+920 до км 135-530 - Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново
трасе и обект: Път II-55 „Велико Търново – Гурково”. Обходен път на с. Асеновец от км
79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20тВлт, с. Асеновец, общ. Нова
Загора, обл. Сливен, както и осигуряване на документи, необходими за издаване на актове
за държавна собственост по реда на ЗДС”: -> 38 бр. ПИ – урбанизирана територия; 5 бр.
ПИ – горска територия; попадащи в гр. Рудозем, общ. Рудозем; - > 44 бр. ПИ – земеделска
територия, попадащи в с. Асеновец, общ. Нова Загора. http://www.api.bg/index.php/bg/.
Начална дата на изпълнение: 19.04.2017 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2018 г.
3.4.5.2. Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество
при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждане
на автомагистрала „Хемус” (етап 1): - 2 бр. ПИ – горска територия /сервитут/ и 17 бр. ПИ –
земеделска територия /сервитут/, гр. Ябланица и с. Брестница, обл. Ловеч; - 39 бр. ПИ
частна собственост – горска територия /придобиване на собственост/ и 111 бр. ПИ частна
собственост - земеделска територия /придобиване на собственост/, гр. Ябланица и с.
Брестница, обл. Ловеч. http://www.api.bg/index.php/bg/. Начална дата на изпълнение:
16.07.2015 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2017 г.
Посочените дейности попадат в дефиницията за „дейност, сходна с предмета на поръчката“
по обособена позиция № 3, във връзка с изискванията на възложителя, поставени в т.
III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.2. от Указания за подготовка
на оферта, а именно: участникът да е изпълнил дейност идентична или сходна с тази на
поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, включваща изпълнение на дейности във връзка с учредяване на сервитутни
права за инфраструктурен обект за минимум 50 броя имоти, включващи минимум 1 (един)
имот в горски фонд, разположени в минимум 2 (две) административни единици от
територията на Република България, като под дейности по учредяване на сервитутни права
участникът е взел предвид изброените от възложителя дейности.
Във връзка с гореизложеното, участникът „Сървей груп” ЕООД отговаря на минималното
изискване за допустимост за обособена позиция № 3 по отношение на техническите
способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) от обявлението
за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.2. от Указания за подготовка на оферта.
3.5. еЕЕДОП по обособена позиция № 4, съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е представен
от участника „Сървей груп” ЕООД на оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата (поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП). На оптичния носител е
записан файл, съдържащ еЕЕДОП на участника в PDF формат, цифрово подписан с
квалифициран електронен подпис от заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД , който е
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП
съгласно информацията от Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
44, ал. 1 от ППЗОП. В документа е посочена информация, както следва:
3.5.1. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор: „Сървей груп” ЕООД.
3.5.2. В част II, Раздел Б участникът е попълнил информация за представителя на
икономическия оператор - заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
3.5.3. В част II, Раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
3.5.4. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
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основания за отстраняване за участника, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.
1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле
III.1.4. на Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали
национални основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, както и не са налице основанията за
изключване по чл. 69, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.5.5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности.
За извършени услуги от конкретния вид“ участникът „Сървей груп” ЕООД е попълнил
информация за извършени от него услуги, изпълнени през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойност, начална и крайна дати
на изпълнение и получател:
3.5.5.1. „Техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително
отчуждаване за теренно обезпечаване на обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе –
Смолян – Рудозем”, участък 1 от км 125+727.46 до км 129+660 - реконструкция и участък 3
от км 132+920 до км 135-530 - Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново
трасе и обект: Път II-55 „Велико Търново – Гурково”. Обходен път на с. Асеновец от км
79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20тВлт, с. Асеновец, общ. Нова
Загора, обл. Сливен, както и осигуряване на документи, необходими за издаване на актове
за държавна собственост по реда на ЗДС”: -> 38 бр. ПИ – урбанизирана територия; 5 бр.
ПИ – горска територия; попадащи в гр. Рудозем, общ. Рудозем; - > 44 бр. ПИ – земеделска
територия, попадащи в с. Асеновец, общ. Нова Загора. http://www.api.bg/index.php/bg/.
Начална дата на изпълнение: 19.04.2017 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2018 г.
3.5.5.2. Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество
при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждане
на автомагистрала „Хемус” (етап 1): - 2 бр. ПИ – горска територия /сервитут/ и 17 бр. ПИ –
земеделска територия /сервитут/, гр. Ябланица и с. Брестница, обл. Ловеч; - 39 бр. ПИ
частна собственост – горска територия /придобиване на собственост/ и 111 бр. ПИ частна
собственост - земеделска територия /придобиване на собственост/, гр. Ябланица и с.
Брестница, обл. Ловеч. http://www.api.bg/index.php/bg/. Начална дата на изпълнение:
16.07.2015 г., крайна дата на изпълнение: 01.12.2017 г.

Комисията констатира, че посочените услуги по т.т. 3.5.5.1. и 3.5.5.2. са извършени за
принудително отчуждаване на имоти и не включват дейности по договаряне със
собствениците цените на имотите, съгласно пазарните оценки за придобиване на вещни
права върху имотите, във връзка с изискванията на възложителя, поставени за обособена
позиция № 4 в т. III.1.3) и VI.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.3. от
Указания за подготовка на оферта, а именно: участникът да е изпълнил дейност идентична
или сходна с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на офертата, включваща: а) изпълнение на дейности за минимум 2 (два)
имота за придобиване на вещни права (собственост или учредяване право на строеж),
върху имоти собственост на физически и/или юридически лица и б) изпълнение на
дейности във връзка с учредяване на сервитутни права за инфраструктурен обект, за
минимум 25 броя имоти, разположени в минимум 2 (две) административни единици от
територията на Република България, като под дейности по придобиване на вещни права и
учредяване на сервитутни права участникът следва да вземе предвид изброените от
възложителя дейности.
Във връзка с гореизложеното, участникът „Сървей груп” ЕООД не отговаря на минималното
изискване за допустимост за обособена позиция № 4 по отношение на техническите
способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП,
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във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) и VI.3) от
обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1.3. от Указания за подготовка на оферта.
3.6. Описи на представените документи по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 по чл. 47,
заличено обстоятелство, Представените
ал. 3 от ППЗОП, подписани от представляващия
документи отговарят на изискванията на Възложителя.съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
Въз основа на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по обособена позиция № 3 и
представените документи, комисията констатира, че участникът „Сървей груп” ЕООД
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор по отношение на
професионална дейност и техническите и професионални способности за изпълнение на
поръчката, в т.ч. минималните изисквания от документацията за обществената поръчка по
обособена позиция № 3.

Във връзка с гореизложеното за констатирани несъответствия, на основание чл. 54, ал. 9
от ППЗОП по обособени позиции № 1, № 2 и № 4, комисията дава възможност на
участника, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи
нов документ и еЕЕДОП, които да съдържат променена информация, съобразно
констатациите на комисията по-горе.
III. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участниците, с оглед
установените от комисията липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор
и/или други нередовности:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството
на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо
Владигеров” № 66, в срок до 5 (пет) работни дни (не по-късно от 17:00 часа местно
време на последния ден от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Ако участник изпраща документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва
да изпрати документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на
посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на
опаковката с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да
съдейства за пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участникът не може да иска от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
Документи, които се представят допълнително от участниците на основание чл. 54, ал. 9 и
ал. 10 от ППЗОП, се представят от участника или от упълномощен от него представител –
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на посочения по-горе адрес, в опаковка, върху която се посочват следните
означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на
обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, референтния номер й номер,
даден от възложителя, наименование на участника.
В случай че документите за участника не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
съответния участник за отстраняване от процедурата.
Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички
членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без
забележки и изразени особени мнения.
Настоящият протокол, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, се изпраща на всички
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участници в деня на публикуването му в профила на купувача, тъй като има установени,
несъответствия и/или липса на информация, включително нередовност, липсващи
документи и несъответствия с критериите за подбор при разглеждане на документите и
информацията, представени от участниците.
Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и подписан от членовете на
комисията на 09.04.2019 г. без забележки и изразени особени мнения.
Председател:
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
заличено обстоятелство, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
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