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ДОКЛАД

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

За резултатите от работата на комисията за провеждане на процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 
с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27.

2. Обособена позиция №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А.

3. Обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54.

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218.

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.ЗЗ.

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А.

7. Обособена позиция № 7 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1).

8. Обособена позиция № 8 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2).

9. Обособена позиция № 9 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, 
бл.54 (по обособена позиция 3).

10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4)

11. Обособена позиция № 11 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните
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проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

12. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

13. Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, ул. Мъдрен, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

14. Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

16. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. 

„Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4). 

17. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

18. Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6)”,  

 

открита с Решение № РСЛ16–ВК08-1287 /5/ 30.09.2016г. и Обявление № 

РСЛ16–ВК08-1287 /6/ 30.09.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален 

номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2016-0001, 

изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РСЛ16–ВК08-1287 /15/ 17.10.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“. 

 

I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията: 

 

Комисията е назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на кмета на 

район „Слатина”. Същата е в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. инж. Милчо Ангелов Михайлов – заместник-кмет в район     

                                    „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:  2. арх. Елена Петрова Ахчиева – главен архитект в район „Слатина”; 

 3. инж. Росица  Христова Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

4. Галинка Генова Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” при район „Слатина”; 

5. Венета Минчева Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно 

обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова – главен експерт в отдел 

„Образование, култура, социални дейност и спорт” при район „Слатина”; 

7. Венцислав Димитров Дъбов – главен юрисконсулт в отдел 

„Правно-нормативно  обслужване” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист; 

8. инж. Диана Любомирова Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

при район „Слатина”; 

9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел „Устройство на 
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територията, кадастър и регулация” при район „Слатина”; 

10. Виолета Христова Спасова – старши юрисконсулт в отдел 

„Правно-нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист; 

11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова – външен експерт 

съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с професионална компетентност  в 

съответствие с предмета на поръчката;  

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:      

1. арх. Маргарита Илиева Илиева – главен експерт в отдел 

„Устройство на територията, кадастър и регулация” при район „Слатина”; 

2. инж. Минка Георгиева Иванова - главен експерт в отдел „Контрол 

по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” при район „Слатина”; 

3. Евгений Кирилов Пепелянков – юрисконсулт в отдел 

„Правно-нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен 

юрист;  

4. инж. Ива Борисова Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

при район „Слатина”; 

 

 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 

които се изменят сроковете, задачите и съставът й: 

 

1.Комисията е назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016 г. на кмета на район 

„Слатина”. 

2.Срокът за работа на комисията е удължен до 28.04.17г. със Заповед № 

РСЛ17-РД09-95/23.02.2017 г. на кмета на район „Слатина”. 

3. Срокът за работа на комисията е удължен до 23.05.17г. със Заповед № РСЛ17-РД09- 

170 /27.04.2017 г. на кмета на район „Слатина”. 

 

 III. Кратко описание на работния процес. 

 

Комисията изготви четири протокола за своята работа, като същата се събра на няколко 

работни заседания, а именно: от 29.11.2016 г. до 06.03.2017г.; от 27.03.2017г. до 05.04.2017г.; от 

10.04.2017г. до 19.04.2017г.; от 26.04.2017г. до 05.05.2017г. 

 

 IV. Кандидатите и участниците в процедурата: 

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 23.11.2016г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили 55 /петдесет и пет/ оферти, както следва:   

 

1. Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 

ЕИК 130188559, участник  за обособена позиция № 8; 

2. Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. -10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 

131192254, участник за обособена позиция № 11; 

3. Оферта № РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г.-14.06ч., от „ПРОКОНСУЛТ И 

УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324, участник за обособена позиция № 14; 

4. Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 

121359317, участник за обособена позиция № 12; 

5. Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, 

БУЛСТАТ 176778122, участник за обособена позиция № 16; 

6. Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 

КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940, участник за обособена позиция № 12; 

7. Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 
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ЕИК 040463255, участник за обособена позиция № 11; 

8. Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, участник за 

обособена позиция № 8; 

9. Оферта № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г. - 13.26 ч., от „Елит-КНС“ ЕООД, ЕИК 

121072185, участник за обособена позиция № 1; 

10. Оферта № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г. - 15.40 ч., от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 

109514464, участник за обособена позиция № 3; 

11. Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, 

ЕИК 175387957, участник за обособена позиция № 12; 

12. Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

103950959, участник за обособена позиция № 12; 

13. Оферта № РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, 

ЕИК 121748902, участник за обособена позиция № 9; 

14. Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387, участник за обособена 

позиция № 17; 

15. Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 

175455625, участник за обособена позиция № 16; 

16. Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. – 11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ 

-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206, участник за обособена позиция № 7; 

17. Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. – 12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, 

участник за обособена позиция № 10; 

18. Оферта № РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г. – 14.28 ч., от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, 

ЕИК 130576215, участник за обособена позиция № 4; 

19. Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 ч., от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 

126615172, участник за обособена позиция № 2; 

20. Оферта № РСЛ16-ТД26-1966/22.11.2016г. – 10.44 ч., от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 

130286681, участник за обособена позиция № 11; 

21. Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. – 09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 

833175762, участник за обособена позиция № 4; 

22. Оферта № РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г. – 10.28 ч., от СДРУЖЕНИЕ „НЕО 

ДИЗАЙН“,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

23. Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, 

участник за обособена позиция № 2; 

24. Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. – 12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”,  

участник за обособена позиция № 3;  

25. Оферта № РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. – 12.37 ч., от „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517, участник за обособена позиция № 2; 

26. Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. – 12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, 

участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

27. Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 13.23 ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 

175254451, участник за обособена позиция № 2; 

28. Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, 

ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 6; 

29. Оферта № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г. – 13.50 ч., от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 

131264522, участник за обособена позиция № 6; 

30. Оферта № РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016г. – 13.55 ч., от ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 

177062300, участник за обособена позиция № 2; 

31. Оферта № РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г. – 14.00 ч., от „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” 

ООД, ЕИК 121242342, участник за обособена позиция № 5; 

32. Оферта № РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г. – 14.17 ч., от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095,  участник за обособена позиция № 3; 

33. Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

131127235, участник за обособена позиция № 11; 
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34. Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. – 14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 

201883701, участник за обособена позиция № 8; 

35. Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, участник за обособена позиция № 12; 

36. Оферта № РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г. – 14.38 ч., от „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 

121214364, участник за обособена позиция № 4; 

37. Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ”, участник за обособена позиция № 6; 

38. Оферта № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. – 15.01 ч., от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, 

ЕИК 201041482, участник за обособена позиция № 4; 

39. Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, участник 

за обособена позиция № 6; 

40. Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. – 15.17ч., от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 4; 

41. Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, 

ЕИК 831652485, участник за обособена позиция № 2; 

42. Оферта № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. – 15.34 ч., от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, 

ЕИК 200121819, участник за обособена позиция № 3; 

43. Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 6; 

44. Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 131220853, участник за обособена позиция № 9; 

45. Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, 

ЕИК 130479237, участник за обособена позиция № 1; 

46. Оферта № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г. – 16.02 ч., от „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 

122001277, участник за обособена позиция № 1; 

47. Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 131112176, участник за обособена позиция № 2; 

48. Оферта № РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. – 16.17 ч., от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, ЕИК 101526851, участник за обособена позиция № 5; 

49. Оферта № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. – 16.30 ч., от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, 

ЕИК 121288539, участник за обособена позиция № 4; 

50. Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г.–16.34ч., от „ТЕХНИКО - 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 203805808, участник за 

обособена позиция № 17; 

51. Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. – 16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” 

ООД, ЕИК 203911957, участник за обособена позиция № 18; 

52. Оферта № РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г. – 16.38 ч., от „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423, участник за обособена позиция № 12; 

53. Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 

177019765, участник за обособена позиция № 2; 

54. Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. – 16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 126720807, участник за обособена позиция № 8; 

55. Оферта № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. – 17.06 ч., от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, 

БУЛСТАТ 177020760, участник за обособена позиция № 2; 

 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, всички членове на Комисията се 

запознаха със списъка на участниците и подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. Членовете на комисията и 

представителите на участниците, удостовериха присъствието си на откритите заседания в 

предоставените им за целта списъци на присъстващите. 

 

 V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите: 

 

А. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в 
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процедурата по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 

130188559, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Антония Димитрова 

Иванова - упълномощен представител на „ЕН АР Консулт” положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. -10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 

131192254, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Таня Стефанова Колева – 

управител на „Стини” ООД, ЕИК 175165682, като участник в ДЗЗД „Рестини” положи подпис на 

всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

3. Оферта № РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г. - 14.06 ч., от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

ЕООД, ЕИК 201387324, участник за обособена позиция № 14 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от четирима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

4. Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 

121359317, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 
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всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от четирима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

5. Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 

176778122, участник за обособена позиция № 16 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

6. Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, 

БУЛСТАТ 176740940, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

7. Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 

040463255, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 
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8. Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, участник за обособена позиция № 8 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

9. Оферта № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г. - 13.26 ч., от „Елит-КНС“ ЕООД, ЕИК 

121072185, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

10. Оферта № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г. - 15.40 ч., от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 

109514464, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

11. Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

175387957, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 
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параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

12. Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

103950959, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

13. Оферта № РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, 

ЕИК 121748902, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

14. Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387, участник за обособена позиция № 17 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

15. Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

175455625, участник за обособена позиция № 16 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 
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документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

16. Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. – 11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ 

-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206, участник за обособена позиция № 7 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

17. Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. – 12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, 

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие 

- в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

18. Оферта № РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г. – 14.28 ч., от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 

130576215, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 
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плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

19. Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 ч., от „АДВАНС -2002“ ЕООД, ЕИК 

126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

20. Оферта № РСЛ16-ТД26-1966/22.11.2016г. – 10.44 ч., от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 

130286681, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри" и констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е отворен - не е 

запечатан надлежно.  В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

21. Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. – 09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 833175762, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

22. Оферта № РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г. – 10.28 ч., от СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН“, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
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наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

23. Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

24. Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. – 12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, участник 

за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена 

в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

25. Оферта № РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. – 12.37 ч., от „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

26. Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. – 12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, 



12 

 

участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

27. Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 13.23 ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 

175254451, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от 

членовете на комисията, поради начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше 

нарушена целостта на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото 

публично заседание, Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по 

отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

  

28. Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

200388512, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

29. Оферта № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г. – 13.50 ч., от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 

131264522, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 
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параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

30. Оферта № РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016г. – 13.55 ч., от ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 

177062300, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

31. Оферта № РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г. – 14.00 ч., от „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД, 

ЕИК 121242342, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

32. Оферта № РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г. – 14.17 ч., от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

33. Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

131127235, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; Комисията установи, 
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че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

34. Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. – 14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 

201883701, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от 

членовете на комисията, поради начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше 

нарушена целостта на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото 

публично заседание, Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по 

отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

35. Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

36. Оферта № РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г. – 14.38 ч., от „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 121214364, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 
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на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

37. Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

38. Оферта № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. – 15.01 ч., от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, 

ЕИК 201041482, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

39. Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

40. Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. – 15.17ч., от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 
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ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

41. Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 

831652485, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

42. Оферта № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. – 15.34 ч., от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, ЕИК 

200121819, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

43. Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 
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другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

44. Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 131220853, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

45. Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 

130479237, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

46. Оферта № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г. – 16.02 ч., от „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 

122001277, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

47. Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

131112176, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от 

членовете на комисията, поради начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше 

нарушена целостта на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото 

публично заседание, Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по 

отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на документите за административно 
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съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

48. Оферта № РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. – 16.17 ч., от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, 

ЕИК 101526851, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

49. Оферта № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. – 16.30 ч., от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, ЕИК 

121288539, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

50. Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. – 16.34 ч., от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ 

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 203805808, участник за обособена позиция № 17 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 
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правото си. 

 

51. Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. – 16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, 

ЕИК 203911957, участник за обособена позиция № 18 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

52. Оферта № РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г. – 16.38 ч., от „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

53. Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 

177019765, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

54. Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. – 16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

126720807, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 



20 

 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

55. Оферта № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. – 17.06 ч., от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, 

БУЛСТАТ 177020760, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;  Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри” и установи, че  липсва плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а 

ценовото предложение на участника е поставено в папката, заедно с документите за подбор на 

участника. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 

от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

Б. След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 

на участници в процедурата напуснаха залата. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. В съответствие и в изпълнение на 

чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените 

документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, като провери и за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията 

на документацията за участие в процедурата, въз основа на което подробно посочва 

констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, както следва: 

 

1.Оферта № 1 от „БСК Инженеринг“ АД, за участие по обособена позиция № 8 

1.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 1.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранени липса на информация на посочена в точка III.1.1.1 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

2.Оферта № 2 от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, за участие по обособена позиция № 11 

2.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
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несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

раздел А „Годност” от част ІV: Критерии за подбор, без да посочи части ІІ, част ІІІ, част 

ІV, раздел Б, В и Г. 

2.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.2.1.1 от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

3.Оферта № 3 от „Проконсулт и Управление“ЕООД за участие по обособена позиция № 

14 

3.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът и третото лице, чиито капацитет ще се използва, не са декларирали в 

точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП – ите си информация за опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 

сходен обект за ръководителя на екипа Петър Петков Петров, експерта Йордан Иванов 

Мадамлиев и за третото лице, чиито капацитет ще се използва - експерта Ася Иванова 

Маркова, съгласно точка 10.15, втора подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. Деклариран е професионален опит в изпълнението на 

множество обекти, като за нито един от обектите не са описани подробно дейностите, 

които са включени в неговото изпълнение и комисията не може да извърши преценка за 

наличието на сходен обект.  

2. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на 

„Ръководител екип” - Петър Петков Петров и експерт - Йордан Иванов Мадамлиев, за 

които не е декларирал, че притежават пълна проектантска правоспособност, в 

съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” – от 

документацията на Възложителя.  

3.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът и третото лице, чиито капацитет ще се използва, да представят ЕЕДОП-и 

с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” информация за опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 

сходен обект за ръководителя на екипа Петър Петков Петров, експерта Йордан Иванов 

Мадамлиев и за третото лице, чиито капацитет ще се използва - експерта Ася Иванова 

Маркова съгласно точка 10.15, втора подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност за 

„Ръководителя екип” - Петър Петков Петров и експерта - Йордан Иванов Мадамлиев, в 

съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” – от 
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документацията на Възложителя.  

 

4.Оферта № 4 от „СОФИНВЕСТ” ЕООД за участие по обособена позиция № 12 

4.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът е представил в офертата си Декларация за срок на валидност на офертата - 

Образец № 3 на Възложителя, чиито текст не съответства на текста от образеца на 

Възложителя, а именно «Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца 

включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, 

посочен в Раздел 13. Съдържание на офертите и изисквания от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие. 

2.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за  

част ІІІ Г и част ІV 1, без да посочи части ІІ, част ІІІ, раздел А до В, част ІV, като не е 

посочил процедурата за възлагане на обществената поръчка, кратко описание, 

препратка към публикацията в Официален вестник на ЕС, референтен номер 

4.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът да представи Декларация за срок на валидност на офертата по Образец № 

3 на Възложителя, чиито текст да съответства на текста от образеца на Възложителя, а 

именно «Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от 

датата определена за краен срок за получаване на оферти», посочен в Раздел 13. 

Съдържание на офертите и изисквания от  Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

2.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.4.1.2 

от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

5.Оферта № 5 от ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ”, за участие по обособена позиция № 16 

5.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си учредителен акт, споразумение и/ или друг 

приложим документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството 

по ЗЗД /обединението/, както и информация относно правата и задълженията на 

участниците в дружеството по ЗЗД /обединението/, дейностите, които ще изпълнява 

всеки член на дружеството по ЗЗД /обединението/ и уговаряне на солидарна отговорност 

между участниците в дружеството по ЗЗД  /обединението/.  

2. Участникът е представил ЕЕДОП, в който не са посочени в раздел А „Информация за 

икономическия оператор” от част II „Информация за икономическия оператор”, 

членовете на обединението, както и ролята на икономическия оператор в групата; 

неточно е посочено, че дружеството е регистрирано в търговския регистър. В част VI 

„Заключителни положения” от ЕЕДОП е декларирано съгласие друг район да получи 

достъп до документите – Район Младост и за целите на процедура, в която възложител е 

Кмета на Район Младост. 

3. В офертата липсват ЕЕДОП-и за всеки от участниците в обединението, което  в случая 

не е юридическо лице, както и декларации по образци на Възложителя за участниците в 

обединението  № 7 и № 7А. 
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4. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.15 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

инвеститорския контрол, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.16 

и във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът да представи учредителен акт, споразумение и/ или друг приложим 

документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството по ЗЗД 

съгласно изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП. 

2.Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част раздел А „Информация за 

икономическия оператор” от част II „Информация за икономическия оператор” и част VI 

„Заключителни положения” в съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

3.ЕЕДОП и декларации по Образец № 7 и № 7А за всеки от 

участниците в обединението. 

4.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на 

собствен персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

6.Оферта № 6 от Обединение ,,ДВЖ Контрол”, за участие по обособена позиция № 12 

6.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си ЕЕДОП за участника Обединение ,,ДВЖ 

Контрол” ДЗЗД, според изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2.Участниците в обединението „Ди Ви Консулт БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” ООД не 

са попълнили коректно част VI „Заключителни положения“, като са декларирали в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за части ІІІ и част ІV, без да 



24 

 

посочат част ІІ. 

6.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Попълнен ЕЕДОП от участника Обединение ,,ДВЖ Контрол” ДЗЗД, спазвайки 

изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участниците в обединението „Ди Ви Консулт БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” ООД да 

представят попълнени ЕЕДОП-и в част VI „Заключителни положения“, с отстранена 

липса на информация, посочена в точка III.6.1.2 от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията. 

 

7.Оферта № 7 от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие по обособена позиция № 11 

 7.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си декларации обрзец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП в „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, посочени в декларация 

/Образец № 7/ от офертата. Декларация образец 7А е представена само от 

изпълнителния директор – Нели Стоянова Беширова.  

7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП – зам. председател и членове на 

съвета на директорите. 

 

8.Оферта № 8 от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ”, за участие по обособена позиция № 8 

8.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

9.Оферта № 9 от „ЕЛИТ - КНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1 

9.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 

експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

2.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на 
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използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация за професионален опит в техническото ръководство най-малко на един 

въведен в експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на 

строителството, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

2.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд най - малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранени липса на информация на посочена в точка III.9.1.4 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

 

10. Оферта № 10 от „Стройкомерс” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3 

10.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 
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непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е декларирал информация в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП при 

изпълнение на проектирането - за екип с пълна проектантска правоспособност, 

съгласно чл. 230, от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, съгласно точка 10.5.1, от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, и при изпълнение на строителството – за инженеро 

– техническия персонал съгласно точка 10.5.2, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2.Участникът не е декларирал информация в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП относно 

проектантска правоспособност на екипа от проектанти, съгласно точка 10.5.1. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя и образование, 

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за инженеро – 

техническия персонал за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.В ЕЕДОП - а точка 1б) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” на стр. 37 от ЕЕДОП - а е допуснато несъответствие 

относно изписването на датата на договор № 98-00-263/16.12.2016г., като в 

Удостоверение за добро изпълнение № 69-00-861/27.07.2016г. издадено от Община 

„Благоевград” – и посочена дата на договора 16.12.2015г. 

10.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - при 

изпълнение на проектирането - за екип от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230, от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно точка 10.5.1, от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, и при изпълнение на 

строителството – информация за инженеро – техническия персонал съгласно точка 

10.5.2, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация относно  

проектантска правоспособност на екипа от проектанти, съгласно точка 10.5.1. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя и образование, 

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за инженеро – 

техническия персонал за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка точка 1б) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” стр. 37 

коректно изписана датата на договора. 

 

11. Оферта № 11 от „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 12 

11.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

12. Оферта № 12 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 12 

12.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 
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СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.12.1.1 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

13. Оферта № 13 от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, за участие по обособена позиция № 9 

 13.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

части I, част II точка A, Б, част ІV, без да посочи части част ІІ, точка В, част ІІ, точка Г, 

Част ІІІ. 

13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.13.1.1 от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

14. Оферта № 14 от „БЪЛГАРО - АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ” АД, 

за участие по обособена позиция № 17 

 14.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът е попълнил дата – 23.11.2016г., която дата се явява бъдеща и 

несъответстваща на датата на подаване на офертата, а именно 18.11.2016г. в 15 часа и 26 

минути, в следните документи от офертата на изпълнителя:  

а) Образец № 2 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

б) Образец № 3 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

в) Образец № 4 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

г) Образец № 5 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

д) Образец № 7 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

е) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

ж) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Маргарита Методиева 

Цанова, член на съвета на директорите; 

з) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Ирена Василева Пандова, 

член на съвета на директорите; 

2.Участникът не е попълнил коректно ЕЕДОП-а на „Българо – австрийска 

консултантска компания” АД в част II „Информация за икономическия оператор“, 

раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти”, като е 
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посочил Отговор „НЕ”, като същевременно в същия ЕЕДОП в част IV: „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, точка 6), а) е попълнил 

информация, относно трети лица – експерти, които ще използва и са сключили 

граждански договор с „Българо – австрийска консултантска компания” АД. 

3. Участникът е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на експерт 

инж. Цветелина Красимирова Костова – Колева, за която не е декларирал, че притежава 

пълна проектантска правоспособност, в съответствие с изискванията на точка 10.16 и 

във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част 

IV „Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът да представи попълнени Образци № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 7А от 

изпълнителния директор и от членовете на съвета на директорите със съответстващи 

дати, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

2.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП на „Българо – австрийска 

консултантска компания” АД в част II „Информация за икономическия оператор”, 

раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти”, с 

коректно попълнена информация относно използването на трети лица – експерти. 

3. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност на експерт 

инж. Цветелина Красимирова Костова – Колева, в съответствие с изискванията на точка 

10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” 

от Част IV „Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

 

15. Оферта № 15 от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 16 

 15.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на 

Ръководител екип инж. Драговест Благоев Джалов, за който не е декларирал, че 

притежава пълна проектантска правоспособност, в съответствие с изискванията на 

точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

15.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност на 

Ръководител екип инж. Драговест Благоев Джалов, в съответствие с изискванията на 

точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

16. Оферта № 16 от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 7 

 16.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 
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като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

част ІV, без да посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

16.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.16.1.1 от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

17. Оферта № 17 от „ЕРОУ” ООД, за участие по обособена позиция № 10 

 17.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирал съгласие друг район да получи достъп до документите – Район 

Младост и за целите на процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

17.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя – Кмет на район „Слатина”. 

 

18. Оферта № 18 от Обединение ,,НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 4 

 18.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е представил опис на съдържанието на офертата, съгласно изискванията 

на документацията за участие на Възложителя, точка 13.1.1, от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя;  

2.Участникът е представил неподписана декларация по Образец 2 от документацията на 

Възложителя от 21.11.2016г., съгласно точка 13, в) от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя; 

3. Участникът е представил подписан и подпечатан ЕЕДОП в оригинал, без да е посочил 

дата и място. 

4.В Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални способности” 

участникът не е попълнил точка 1а) и точка 1б) в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.2. и точка 10.4, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, като не е декларирал, че има опит в проектирането на 

средно или високо застрояване на жилищни и/или обществани сгради, както и не е 

посочил в ЕЕДОП-а или представил доказателства - за изпълнение на строителството и 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др./за изпълнените 

услуги посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 

способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, сходни с предмета на обособената позиция, за която 

кандидатства участникът, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

точка 10.1. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата. 

5.В Част IV “Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” 

участникът не е попълнил точка 6) в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.5 от документацията за участие в процедурата, не е посочил 

образование, професионална квалификация и професионален опит, както и доказателства 
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за изпълнение на изискванията на възложителя към инженеро - техническия персонал, 

посочени в точка 10.6 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. 

6.В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални 

способности” участникът не е попълнил точка 7 в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.10 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

7. В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление” участникът не е посочил дали съответните 

документи са на разположение в електронен формат и не е попълнен уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. 

8.Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

9. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

18.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът да представи подписан и подпечатан опис на съдържанието на офертата в 

оригинал, съгласно изискванията на документацията за участие на Възложителя, точка 

13.1, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя;  

2.Подписана и подпечатана в оригинал декларация по Образец 2 от документацията на 

Възложителя съгласно точка 13, в) от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя; 

3. Подписан и подпечатан ЕЕДОП в оригинал, с посочена дата и място. 

4. ЕЕДОП с коректно попълнена Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и 

професионални способности” точка 1а) и точка 1б) в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.2. и точка 10.4, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и посочени доказателства - за изпълнение на 

строителството и проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др./ 

за изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, сходни с предмета на обособената 

позиция, за която кандидатства участникът, в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя  за участие в процедурата. 

5. Попълнен ЕЕДОП в Част IV “Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 

професионални способности” точка 6) в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.5. от документацията за участие в процедурата, с образование, 

професионална квалификация и професионален опит, както и доказателства за 
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изпълнение на изискванията на възложителя към инженеро - техническия персонал, 

посочени в точка 10.6 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя  за участие в процедурата. 

6. Попълнен ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 

професионални способности” точка 7 в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.10, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

7. Попълнен ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” с коректен уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и посочване 

дали документите са  на разположение в електронен формат. 

8.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя,  следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

9. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

 

19. Оферта № 19 от „АДВАНС- 2002” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

 19.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част ІV „Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от 

ЕЕДОПА – а, относно наличието на минимално изискуемият от Възложителя 

професионален опит, съгласно изискванията в точка 10.5.2. ІV „Критерии за подбор”, от 

документацията на Възложителя, а именно: 

- за ръководителя на екипа не е деклариран наличие на минималния професионален опит 7 

години.  

- за техническия ръководител не е деклариран наличие на минималния професионален 

опит 5 години;  

- за специалиста по електротехника не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по водоснабдяване и канализация не е деклариран наличието на 

минималния професионален опит 3 години; 

- за специалиста по отопление и вентилация не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

2. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 
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ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

части ІV „Критерии за подбор”, раздели от А - Г, без да посочи части ІІ, ІІІ. 

19.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В, точка 6) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на информация посочена в точка III.19.1.1 

от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация посочена в точка III.19.1.3 от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

20. Оферта № 20 от „СТиКО-2000“ ООД, за участие по обособена позиция № 11 

Комисията реши да предложи на възложителя участникът да бъде отстранен, като 

мотивите за отстраняване са подробно изложени в Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията и раздели VII и VIII от Доклада за резултатите от работата на комисията. 

 

21. Оферта № 21 от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 

21.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, не е попълнил коректно част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности”, точка 9) от ЕЕДОПА – а, относно 

наличието на инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно 

изискванията в точка 10.7 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, а именно: наличие на фасадно скеле, без да е посочил площта му, съгласно 

изискванията на документацията на възложителя. 
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2. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, не е представил доказателства, че ще разполага с 

ресурсите на третите лица - инж. Радмила Иванова Кременска  и инж. Фиданка Петкова 

Бозаджиева и не е представил документи за поетите от третите лица задължения 

съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 

3. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за изпълнение на 

проектирането - „ИНЖПРОЕКТ” ООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя 

да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 

7.7.1 от  част III „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя.  

4. Подизпълнителят „ИНЖПРОЕКТ” ООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на Част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: инж. Катерина 

Николова Ганева - проектант по част „Конструкции“ и проектант по част „ПБЗ“, инж. 

Павлинка Асенова Тарлова – проектант по част „Електро“, инж. Любомира Пенкова 

Синадинска – проектант по част„ВиК“; инж. Стела Димитрова Чамова - проектант по 

част „ОВ“ и проектант по част „Енергийна ефективност“, инж. Иван Кирилов Бачев - 

проектант по част „Пожарна безопасност“, инж. Светослав Георгиев Алдимиров - 

проектант по част „Конструктивна“, за които не са представени доказателства от 

участника или подизпълнителя за правната връзка между тях, както и документи за 

поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а, на подизпълнителя е 

посочено, че същите са ангажирани към настоящия момент към юридически лица, 

различни от участника и подизпълнителя. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП 

за всеки от проектантите инж. Катерина Николова Ганева, инж. Павлинка Асенова 

Тарлова, инж. Любомира Пенкова Синадинска, инж. Стела Димитрова Чамова, инж. 

Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав Георгиев Алдимиров, в случай, че желае да ползва 

капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от 

Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

5. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД и подизпълнител за изпълнение на проектирането - 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД,  не са попълнили коректно част VI „Заключителни положения“ 

на ЕЕДОП, като са декларирали в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка само за части ІI, раздели А, Б; част III, раздели А, Б, част IV, 

раздел Г, от ЕЕДОП-а, без да декларират раздели В и Г от част IІ; раздели В и Г от част 

III и  раздели А, Б и В от част  IV на ЕЕДОП-ите си. 

6. Третите лица Фиданка Бозаджиева и Радмила Кременска, не са попълнили коректно 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като са декларирали в „част, 

раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп 

до документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за части ІI, раздели А, Б, Г; 

част III, раздели А, Б, без да декларират раздели В от част IІ; раздели В и Г от част III и  

част  IV на ЕЕДОП-ите си. 

 21.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В, точка 9) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на информация посочена в точка 

III.21.1.1 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, а именно наличие на минимум 

2000 кв.м. фасадно скеле. 

2. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, да представи доказателства, че разполага с ресурсите 

на третите лица - инж. Радмила Иванова Кременска и инж. Фиданка Петкова 

Бозаджиева, както и да представи документи за поетите от третите лица задължения 

съгласно точка 11.3. от част III „Изисквания към участниците”, от документацията на 

Възложителя. 
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3. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „ИНЖПРОЕКТ” ООД задължения, съгласно точка 7.7.1, част III 

„Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

4. Участникът или подизпълнителят да представят доказателства за правната връзка 

между проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на подизпълнителя, а именно: инж. 

Катерина Николова Ганева, инж. Павлинка Асенова Тарлова, инж. Любомира Пенкова 

Синадинска, инж. Стела Димитрова Чамова, инж. Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав 

Георгиев Алдимиров, както и документи за поетите от проектантите задължения, тъй 

като в ЕЕДОП-а на подизпълнителя е посочено, че същите са ангажирани към 

настоящия момент към юридически лица, различни от изпълнителя и подизпълнителя. 

Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Катерина 

Николова Ганева, инж. Павлинка Асенова Тарлова, инж. Любомира Пенкова 

Синадинска, инж. Стела Димитрова Чамова, инж. Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав 

Георгиев Алдимиров, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по 

смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и 

изисквания” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД и подизпълнител за изпълнение на проектирането - 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД да представят коректно попълнени ЕЕДОП-и в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация посочена в точка 

III.21.1.5 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

6.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД да представи за третите лица Фиданка Бозаджиева и 

Радмила Кременска коректно попълнени ЕЕДОП-и в част VI „Заключителни 

положения“, с отстранена липса на информация посочена в точка III.21.1.6 от Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията.  

. 

22. Оферта № 22 от Сдружение „НЕОДИЗАЙН“, за участие по обособена позиция № 6 

 22.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал за участниците в сдружението, съответният 

участник в сдружението, следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2. Участникът Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и участващите в сдружението „Нео 

инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД не са попълнили част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като не са посочили „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не са 

дали официално съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

22.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
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№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Коректно попълнени ЕЕДОП-и от участника Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и 

участващите в сдружението „Нео инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД в част VI 

„Заключителни положения” в съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

 

23. Оферта № 23 от „Д § Д”  ООД, за участие по обособена позиция № 2  

 23.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът „Д § Д” ООД не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

2. Участникът „Д § Д” ООД не е представил доказателства за правната връзка между 

инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството,  посочени в точка 

6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист по електротехника Тодор Тодоров, 

Специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството – Станислав Стефанов, 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: инж. Веселин Димитров 

Сивинов, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 

65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът „Д § Д” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, 

като трето лице, чиито капацитет ще се използва, не са представили доказателства за 

правната връзка между проектантите посочени в ЕЕДОП – а на третото лице, а именно: 

Проектант по част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по 

част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова 

Неделчева, Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част 

„Енергийна ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” – инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – 

инж. Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите задължения. 

4.Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Проектант по 

част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – 
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инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, 

Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” 

– инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас 

Вучков, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 

65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет ще 

се използва с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно 

точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

5. Участникът не е представил Декларация по Образец № 7 /относно задължените лица по 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП/ от третото лице ЕТ „СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър Попов”. 

23.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът „Д § Д” ООД да представи попълнен ЕЕДОП  в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” с 

информация за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

2. Участникът „Д § Д” ООД да представи доказателства за правната връзка между 

инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството,  посочени в точка 

6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист по електротехника Тодор Тодоров, 

Специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството – Станислав Стефанов, 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: инж. Веселин Димитров 

Сивинов, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 

65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът „Д § Д” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като 

трето лице, чиито капацитет ще се използва, да представят доказателства за правната 

връзка с проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на третото лице, а именно: Проектант по 

част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – 

инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, 

Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” – 

инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас Вучков, 

както и документи за поетите от проектантите задължения.  

4.Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Проектант по част 

„Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – инж. 

Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, Проектант по 

част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна ефективност” – инж. 

Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” – инж. Благовест 

Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас Вучков, в случай, че 

желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно 

точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 
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”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет ще 

се използва с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно 

точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

5. Участникът да представи Декларация по Образец № 7 /относно задължените лица по 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП/ от третото лице ЕТ „СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър Попов”. 

 

24. Оферта № 24 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 3 

24.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си ЕЕДОП за участника ДЗЗД „СИ ЕМ 

СТРОЙ”, според изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил декларация образец № 7 с допуснато 

несъответствие в името на единия участник в обединението - „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” 

ЕАД, като е изписано наименование на дружеството, а именно СИ ЕМ БИЛД ГРУБ, 

вместо СИ ЕМ БИЛД ГРУП и на правната му форма, а именно: ЕООД, вместо ЕАД.  

3. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил в офертата декларации образец № 

7 от участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, 

съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът не е представил в офертата декларации образец №7А за ДЗЗД „СИ ЕМ 

СТРОЙ” съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението следва 

да декларират в ЕЕДОП-ите си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с 

точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

6. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, информация за 

професионален опит за целия  инженеро-технически персонал. 

7.  Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 

експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
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Възложителя.  

8. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

9.Участникът в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за извършване на 

проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) не е   

представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, 

сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства участникът, в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 

10.2.  от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

10.ЕЕДОП-ът на участника в обединението  „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за 

извършване на проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП. 

11. Участниците в  обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, не 

са попълнили част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не са посочили „част, 

раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не са дали официално съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

24.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП за ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, според 

изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи декларация образец № 7 с 

отстранено несъответствие в името и правната форма на единия участник в обединението 

- „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД. 

3. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи декларации образец № 7 от 

участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, 

съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът да представи декларации образец №7А за ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” 

съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът  следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението, 
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следва да представят ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

6. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит за целия инженеро-технически персонал. 

7.  Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 

експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

8. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

9. Участникът в обединението и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за извършване на 

проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) да 

представи доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, 

сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства участникът, в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 

10.2.  от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

10.Участникът да представи ЕЕДОП на участника в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” 

ЕАД (отговорен за извършване на проектирането, съгласно споразумението за създаване 

на ДЗЗД от 07.11.2016г.) подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от 

ЗОП. 

11.Участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, да 

представят в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП - и, с отстранена липса на 

информация на посочена в точка III.24.1.11 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

25. Оферта № 25 от „Хидроизомат” АД  за участие по обособена позиция № 2 

25.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. След извършена служебна справка от сайта на КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, Комисията установи, че участникът е 

допуснал фактическа грешка при изписване на номера на удостоверението от КИИП на 

Техническия контрол по част конструктивна - Катя Христова Матеева – строителен 

инженер в ЕЕДОП-а, в точка 6), Раздел В „Технически и професионални способности” от 

Част ІV „Критерии за подбор”. Изписано е пълна проектантска правоспособност КИИП 

рег. № 00344, вместо вярното рег. № 00309. 

2.Участникът „Хидроизомат” АД не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и 
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професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в точка 10.1. от 

раздел 10 „Технически възможности и квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор”, 

от документацията за участие в процедурата. Представените с офертата общо 5 бр. 

документи, а именно:  

- Референция за добро изпълнение от 07.04.2015г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

- Референция за добро изпълнение от 08.12.2014г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

- Референция за добро изпълнение от 18.08.2014г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

- Удостоверения за добро изпълнение от „Арис Булс” ООД  - 2 бр. заверени копия ; 

не отговарят на изискванията на  точка 10.1 от раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор” от документацията за участие в 

процедурата, тъй като не  съдържат дати и се отнасят за проектантския екип, а не за самия 

участник в процедурата. 

25.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена фактическа грешка в изписването на 

номера на удостоверението от КИИП на Техническия контрол по част конструктивна - 

Катя Христова Матеева – строителен инженер в ЕЕДОП-а, в точка 6), Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор”, а именно 

№ 00309. 

2. Участникът „Хидроизомат” АД да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя 

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от иженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 
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документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката 

в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част 

II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът да представи доказателство за изпълнение на услуга, идентична или 

сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 години, считано от датата 

на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите за някоя от 

декларираните  в точка 1б) , раздел В „Технически и професионални способности”, от  

Част IV “Критерии за подбор” от  ЕЕДОП-а си услуги. Доказателството следва  да  

отговаря на изискванията на  точка 10.1 във връзка с 10.2 от раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор” от документацията за 

участие в процедурата и да се отнася за самия участник, а не за екип проектанти.  

 

26. Оферта № 26 от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 5  

26.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД е декларирал в точка „Форма на 

участие” от Раздел „Информация за икономическият оператор” от Част  II 

„Информация за икономическия оператор”, че няма да участва в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като се 

има предвид, че участва в обединение между три юридически лица, които съгласно 

договора за дружество (консорциум) от 05.10.2016г. са с равни дялове и участват 

наравно в управление на дружеството по ЗЗД и са разпределили  изпълнението на 

дейностите, съгласно договора за дружество от 05.10.2016г. 

2. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, не е декларирал в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за три години професионален опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност за специалиста по електротехника по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД не е попълнил в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за три години професионален опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност за специалиста по електротехника по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД е представил попълнен и подписан 

ЕЕДОП с дата 22.08.2016г., която се явява дата преди датата на обявяване на 

обществената поръчка от Възложителя, а именно: 30.09.2017г.  

5.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 
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/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част 

II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си 

това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

26.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 

на Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

липса на информация, посочена в точка III.26.1.1 от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията. 

2. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, да представи ЕЕДОП с отстранена липса на 

информация, посочена в точка III.26.1.2 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

3. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

липса на информация, посочена в точка III.26.1.3 от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията. 

4. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

несъответствие на информация, посочена в точка III.26.1.4 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

5.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от иженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи 

нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

 

27. Оферта № 27 от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 2 

27.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 1. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „Ар Джи Би” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП. 

2.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 

експлоатация обект за ръководителя на екипа – инж. Атанас Иванов Караиванов по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 
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Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

27.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „Ар Джи Би” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП. 

2. Участникът да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 

експлоатация обект за ръководителя на екипа – инж. Атанас Иванов Караиванов по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

представят ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

 

28. Оферта № 28 от „Ивелинстрой” ЕООД за участие по обособена позиция № 6  

 28.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. Участникът „Ивелинстрой” ЕООД, не е представил в офертата си Декларация 

образец 7А от документацията на Възложителя от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като 

субект – трето лице, чиито капацитет се използва, по чл. 3, точка 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП, и във връзка с точка 11.4, 

Раздел 11. „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за 
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подбор”. 

2. „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като субект, чиито капацитет се използва е представил 

ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от ЕЕДОП е декларирал 

съгласие друг район да получи достъп до документите – Район Младост и за целите 

на процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

3. Участникът „Ивелинстрой” ЕООД не е попълнил коректно част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка само за части II, точка A, III, точка Б и точка В и IV, точка А, 

без да посочи части ІІ, точка Б, точка В и точка Г, Част ІІІ, точка А и точка Г и IV, 

точка Б, точка В и точка Г. 

            28.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

 следните документи: 

1.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД, да представи Декларация образец 7А от 

документацията на възложителя от трето лице, чиито капацитет се използва - 

„Стройкомерс - ТТ” ЕООД, съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП, и във връзка с точка 11.4, 

Раздел 11. „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за 

подбор”. 

2. Попълнен ЕЕДОП от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като трето лице, чиито капацитет 

се използва, с коригирана информация, посочена в  III.28.1.2 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

3.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД да представи ЕЕДОП, с коригирана 

информация, посочена в точка III.28.1.3. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

29. Оферта № 29 от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, за участие по обособена позиция № 6 

 29.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.В точка 9, Раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV „Критерии за 

подбор“, участникът „Планекс билд” ООД е посочил, че за изпълнение на договора ще 

използва наето от „Булгарком фасадни системи” ООД, тръбно скеле – 5 000 м2, като 

субект – трето лице, чиито капацитет се използва, за което съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП е 

необходимо да се представи отделен ЕЕДОП от третото лице, декларации Образец № 7 

/ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А 

за лицето, от което е наето съоръжението и в съответсвие с изискванията на Възложителя 

в подточка 11.3 от точка 11 „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя не е представил документи за 

поетите от третите лица задължения. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5. от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава инженерно-технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на трети лица, чиито капацитет се използва за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането и строителството е 
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собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си 

това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

 29.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „Планекс билд” ООД да представи за субекта – трето лице, чиито 

капацитет се използва „Булгарком фасадни системи” ООД, съгласно чл. 67, ал. 2 от 

ЗОП отделен ЕЕДОП, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица 

трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А за лицето, от което е наето 

съоръжението /тръбно скеле/ и в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 

11 и точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

да представи документи за поетите от третото лице задължения. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на проектирането 

и строителството като инженерно-технически персонал по смисъла на точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи 

нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането и строителството е собствен 

персонал, участникът или подизпълнителят следва да представят ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и 

във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

 

30. Оферта № 30 от „ПРО АТМ” ДЗЗД , за участие по обособена позиция № 2 

 30.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” и участникът в обединението, отговарящ за 

строителството „ПРО АРМ” ЕООД, не са попълнили коректно част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП – ите си, относно наличието на минимално 

изискуемият от Възложителя професионален опит, съгласно изискванията в точка 10.5.2. 

ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя, а именно: 

- за ръководителя на екипа не е деклариран наличие на минималния професионален опит 

7 години, както и професионален опит в техническото ръководство най-малко на един 

въведен в експлоатация строителен обект. 

- за техническия ръководител не е деклариран наличие на минималния професионален 

опит 5 години;  

- за специалиста по електротехника не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по водоснабдяване и канализация не е деклариран наличието на 

минималния професионален опит 3 години; 

 - за специалиста по отопление и вентилация не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд не е деклариран 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един 

въведен в експлоатация строителен обект. 

2. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 
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Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участникът в обединението следва 

да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

30.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” и участникът в обединението, отговарящ за 

строителството „ПРО АРМ” ЕООД, да представят коректно попълнени ЕЕДОП-и в част 

ІV „Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на 

информация посочена в точка III.30.1.1 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5. от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

 

31. Оферта № 31 от „АТ Инженеринг 2000” ООД, за участие по обособена позиция № 5 

 31.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, наличието на професионален опит в 

техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект 

за ръководителя на екипа, и професионален опит в осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд на един въведен в експлоатация строителен обект за 

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.5.2. Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията 

на Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава екип от проектанти за изпълнение на проектирането, следва да 
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се вземе предвид, че в случай на използване на трети лица, чиито капацитет се използва 

за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”.  

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 

персонал, участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, е декларирал в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

част ІV, без да посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

31.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД да представи ЕЕДОП с деклариран в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, професионален опит в 

техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект 

за ръководителя на екипа, и професионален опит в осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд на един въведен в експлоатация строителен обект за 

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.5.2. Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията 

на Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на проектирането 

като част от поръчката, екипа от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката 

в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част 

II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът или подизпълнителят следва да представят ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с 

точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.31.1.3 

от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

32. Оферта № 32 от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 3 

32.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е декларирал в точка 1) от Раздел А „Годност” на 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, информация за наличие на Удостоверение 
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№ I-TV 013426, за първа група, строежи от първа до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 

от ПРВВЦПР и Удостоверение № I-TV 010764, за първа група, строежи от по чл. 137, ал. 

1, точка 1, буква Е и точка 5, буква Е, с номера които не съответстват на номерата на 

заверените копия от удостоверения, които е представил участника, като доказателство, а 

също така не съответстват на номерата на Удостоверенията, достъпни на електронната 

страница на КСБ, ЦПРС, видно от направената служебна справка от Комисията. 

2. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД не е декларирал в точка 10) от раздел 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

информация за подизпълнителя „СИАР” ЕООД, на който възнамерява да възложи 

изпълнението на процентна част от поръчката и доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от Раздел ІІІ „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя. 

3. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е представил ЕЕДОП, който не е подписан от 

всички лица, членове на управителни и надзорни съвети и декларирани в декларация 

образец 7 от документацията на Възложителя, подписана от изпълнителния директор на 

участника. 

4. Участникът не е представил декларации по образец № 7А от документацията на 

Възложителя за всички лица, членове на управителни и надзорни съвети. 

5. Участникът не е декларирал в ЕЕДОП-А си в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор” притежаването на 

специалист за извършване на технически контрол по част „Конструкции” като част от 

екипа от проектанти, посочен в точка 10.5.1 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

6. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, че ще използва 

инженерно-технически персонал в следния състав: Ръководител екип, Технически 

ръководител, Специалист „Контрол върху качеството”, Специалист по „БЗУТ”, с 

деклариран професионален опит, професионална квалификация, въведени в 

експлоатация обекти и на работа при участника ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, съгласно 

изискванията на точка 10.5.2 и във връзка с точка 10.6.2 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. Участникът не е декларирал в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП-а си следния инженерно-технически персонал: Специалист по електротехника, 

Специалист по водоснабдяване и канализация, Специалист по отопление и вентилация, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2 и във връзка с точка 10.6.2 от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

7. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

8. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „СИАР” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за 

лицето подизпълнител в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от 
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Част IІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

9. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

10. Подизпълнителят е представил ЕЕДОП без посочена дата. Подизпълнителят не е 

попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е посочил „част, 

раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

32.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП с отстранено 

несъответствие в точка 1) от Раздел А „Годност” на част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП относно информацията за наличие на Удостоверение за първа група, строежи от 

първа до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПР и Удостоверение за първа 

група, строежи от по чл. 137, ал. 1, точка 1, буква Е и точка 5, буква Е, с номерата които 

съответстват на номерата на заверените копия от удостоверения, които е представил 

участника, като доказателство, и също така достъпни на електронната страница на КСБ, 

ЦПРС. 

2.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, с отстранена липса на 

информация в точка 10) от раздел „Технически и професионални способности” на част 

ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за подизпълнителя „СИАР” ЕООД, на 

който възнамерява да възложи изпълнението на процентна част от поръчката и да 

представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 

от Раздел ІІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, подписан от всички лица, 

членове на управителни и надзорни съвети и декларирани в декларация образец 7 от 

документацията на възложителя, подписана включително и от изпълнителния директор 

на участника. 

4. Участникът да представи декларации по образец № 7А от документацията на 

Възложителя за всички лица, членове на управителни и надзорни съвети съгласно 

разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

5. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, с отстранена липса на 

информация в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” от част 

ІV „Критерии за подбор”, съгласно посоченото в III.32.1.5 от Протокол № 1/29.11.2016г. 

на комисията.  

6. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор”, 

съгласно посоченото в III.32.1.6 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и освен 

цитирания по-горе собствен персонал, да декларира че разполага с 

инженерно-технически персонал: Специалист по електротехника, Специалист по 

водоснабдяване и канализация, Специалист по отопление и вентилация, съгласно 

изискванията на точка 10.5.2 и във връзка с точка 10.6.2 от част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

7.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 
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на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

8. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „СИАР” ЕООД, 

за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за 

подизпълнителя в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

9. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.32.1.9 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

10. Подизпълнителят да представи датиран ЕЕДОП с отстранена липса на информация в 

част VI „Заключителни положения“  съгласно посоченото в III.32.1.10 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

 

33. Оферта № 33 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 11 

 33.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1б) от Раздел В „Технически и 

професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит 

при извършването на строителен надзор, но не е представил доказателства за 

извършването на поне една услуга за упражняване на строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги съгласно изискванията 

на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията. 

33.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга за упражняване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, 

датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнените услуги съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и 

във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от 

”Част IV „Критерии за подбор” от документацията. 

 

34. Оферта № 34 от „ЕН ЕКИП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 8 

           След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

35. Оферта № 35 от „ИНТКОНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 12 

35.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1б) от Раздел В „Технически и 

професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит 

при извършването на строителен надзор, но не е представил доказателства за 
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извършването на поне една услуга за упражняване на строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги съгласно изискванията 

на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от ”Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията. 

35.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга за упражняване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, 

датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнените услуги съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и 

във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от 

”Част IV „Критерии за подбор” от документацията. 

 

36. Оферта № 36 от „БГ-ГРУП” ООД, за участие по обособена позиция № 4 

 36.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът „БГ-ГРУП” ООД е посочил в ЕЕДОП-а си подизпълнител за изпълнение на 

проектирането - „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, но не е изпълнил 

изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към участниците”, от 

документацията на Възложителя.  

2. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия 

ЕЕДОП и декларация образец 7А за лицето подизпълнител в съответсвие с изискванията 

на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

3. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава с екип от проектанти за изпълнение на проектирането, следва 

да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение 

на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за участие. При 

тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд 

капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 

персонал на подизпълнителя, подизпълнителят следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

5. Подизпълнителят е декларирал в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП 

съгласие район „Слатина”, да получи достъп до документите, подкепящи информацията, 

като не е посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка. 

 36.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 
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ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „БГ-ГРУП” ООД да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания 

към участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

2. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия 

ЕЕДОП и декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с изискванията на 

Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от документацията 

на Възложителя. 

3. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че 

ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал 

на подизпълнителя, подизпълнителят следва да представи ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с 

точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.36.1.4 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

5. Подизпълнителят да представи датиран ЕЕДОП с отстранена липса на информация в 

част VI „Заключителни положения“  съгласно посоченото в III.36.1.5 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

 

37. Оферта № 37 от „ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, за участие по обособена позиция № 

6 

            37.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” не е представил в офертата си 

Декларации Образец № 7 /за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и 

декларация образец 7А от  лицата, които представляват третото лице, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземане на решения от тези органи за „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като 

субект – трето лице, чиито капацитет се използва, собственик на фасадното скеле и в 

съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 11.4, Раздел 11. „Използване на 

капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за подбор”. 

2.„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито капацитет се 

използва, собственик на фасадното скеле е представил ЕЕДОП без посочена дата, 

подписан от изпълнителния директор и с липсващи подписи на членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземане на решения от тези органи. 

37.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” да представи Декларации Образец № 7 
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/за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А от лицата, 

които представляват третото лице, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от 

тези органи за „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито 

капацитет се използва, собственик на фасадното скеле. 

2.„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито капацитет се 

използва, собственик на фасадното скеле да представи датиран ЕЕДОП, подписан от 

изпълнителния директор и членовете на управителни и надзорни органи и други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. 

 

 38. Оферта № 38 от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, за участие по обособена позиция 

№ 4 

 38.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е представил доказателства за правната 

връзка между инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството  

посочени в точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист за контрол по качеството - 

Станислав Стефанов и Специалиста по ЗБУТ - Катя Шаркова, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството, са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

2.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като третото лице, чиито капацитет ще се използва, не са представили 

доказателства за правната връзка с проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на третото 

лице, а именно: Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, 

Проектант по част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- 

Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по 

част „Енергийна ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част 

„Пожарна безопасност” инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част 

„Конструкции” - инж. Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите 

задължения. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите: 

Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, Проектант по 

част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- Христина Дечкова, 

Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” 

инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” - инж. Спас Вучков, 

в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и 

съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще 

се използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет 

ще се използва, с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

3.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е представил в офертата си декларация 

Образец № 7 за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, 

чиито капацитет ще се ползва, съгласно точка 13.1.7, Раздел 13 „Съдържание на 

офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 
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4.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е попълнил част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като не е декларирал в коя „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, 

съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка.  

5. ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, чиито 

капацитет ще се използва, не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, като не е декларирал в коя „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка.  

38.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи доказателства за правната 

връзка между инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството 

посочен в точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист за контрол по качеството - 

Станислав Стефанов и Специалист по ЗБУТ - Катя Шаркова, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от Част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва, да представят 

доказателства за правната връзка между проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на 

третото лице, а именно: Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая 

Боева, Проектант по част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- 

Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по 

част „Енергийна ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част 

„Пожарна безопасност” инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част 

„Конструкции” - инж. Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите 

задължения. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите 

Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, Проектант по 

част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- Христина Дечкова, 

Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” 

инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” - инж. Спас Вучков, 

в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и 

съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” на Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на третото 

лице ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, участникът следва да 

представи ЕЕДОП от третото лице, с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи декларация Образец № 7 за 

ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет 

ще се ползва, съгласно точка 13.1.7, Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” 

от Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя. 

4.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи ЕЕДОП, с коригирана 

информация, посочена в точка III.38.1.4. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

5. ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет 
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ще се използва, да представи ЕЕДОП, с коригирана информация, посочена в точка 

III.38.1.5. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

39. Оферта № 39 от „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД, за участие по обособена позиция № 6 

          39.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД в своя ЕЕДОП, 

точка 2) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” е декларирал използването на инженерно – технически персонал за изпълнение 

на строителството. За следните  специалисти: Специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството-Таня Стефанова Колева, Специалист по отопление 

и вентилация - Петър Ангелов Ангелов, Специалист по водоснабдяване и 

канализация-Станимир Тодоров Янчев, Специалист по електротехника - Илия Георгиев 

Митовски, не са представени доказателства от участника или участникът в обединението 

за правната връзка между тях, както и документи за поетите от проектантите задължения, 

тъй като в ЕЕДОП-а, на участника в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД е посочено, че 

същите са ангажирани към настоящия момент към юридически лица, различни от 

изпълнителя и участниците в обединението или липсва информация дали към момента са 

ангажирани към трети юридически лица. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за 

всеки от специалистите Таня Стефанова Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир 

Тодоров Янчев и Илия Георгиев Митовски, в случай, че желае да ползва капацитета им 

като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Комисията установи, след извършена служебна справка от сайта на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията по посочен ЕИК, както и по наименование, че е 

налице несъответствие в изписването на наименованието на участника в обединението - 

„ИТНА АРХ” ЕООД, като в ЕЕДОП-а на „ИТНА АРХ” ЕООД, в Част А „Информация за 

икономическия оператор” на част IІ „Информация за икономическия оператор”  

участникът в обединението е декларирал име за идентификация на икономическия 

оператор като „ИНТА АРХ” ЕООД, вместо „ИТНА АРХ” ЕООД. Комисията установи 

същото несъответствие в наименоваието на участника в обединението „ИТНА АРХ” 

ЕООД в ЕЕДОП-а на другия участник в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД  в подточка б) 

от точка „Форма на участие” от Част А „Информация за икономическия оператор” на част 

IІ „Информация за икономическия оператор”. 

3.„ИТНА АРХ” ЕООД, като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД в своя ЕЕДОП, 

точка 2) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” е декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: Част 

„Конструкции” - Веселина Атанасова Тодорова, Част „Електро” - Райка Миломирова 

Спасова, Част „ВиК” - Виктория Василева Василева-Томова,  Част „ОВ” - Стоян Стойчев 

Попов, Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев Попов, Технически контрол по 

част „Конструкции” Петър Митев Иванов, Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Любка Спасова Стоянова, за които не са представени доказателства от 

участника или участника в обединението за правната връзка между тях, както и 

документи за поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а на „ИТНА АРХ” 

ЕООД, като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД не е посочено, дали същите са 

ангажирани към настоящия момент към участника или към трети юридически лица, 

различни от обединението или участника в обединението, отговарящ за изпълнение на 

проектирането. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите 

Веселина Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева 

Василева-Томова, Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова 

Стоянова, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 

65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от 
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Част IV „Критерии за подбор”от документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 

персонал, участникът в обединението следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

         39.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. Участникът „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД или участник в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД да 

представят доказателства за правната връзка с инженерно – технически персонал за 

изпълнение на строителството, посочени в ЕЕДОПА-а на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, а 

именно: Таня Стефанова Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир Тодоров Янчев, 

Илия Георгиев Митовски, както и документи за поетите от проектантите задължения, тъй 

като в ЕЕДОП-а на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД е посочено, че същите са ангажирани към 

настоящия момент към юридически лица, различни от изпълнителя и участника в 

обединението или липсва информация дали към момента са ангажирани към трети 

юридически лица. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от специалистите 

Таня Стефанова Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир Тодоров Янчев и Илия 

Георгиев Митовски, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по 

смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и 

изисквания” от Част IV „Критерии за подбор”от  документацията на Възложителя. 

2. Участниците в обединението „ИТНА АРХ” ЕООД и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД  да представят 

ЕЕДОП-и с отстранено несъответствие в наименованието на участника в обединението 

„ИТНА АРХ” ЕООД в ЕЕДОП-ите си в Раздели А „Информация за икономическия 

оператор” на Части IІ „Информация за икономическия оператор”.  

3. Участникът „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД или „ИТНА АРХ” ЕООД, като участник в обединение 

„ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД да представят доказателства за правната връзка между проектантите 

посочени в ЕЕДОП – а на участника в обединението „ИТНА АРХ” ЕООД, а именно: 

Веселина Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева 

Василева-Томова, Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова 

Стоянова, както и документи за поетите от проектантите задължения. Участникът или 

участникът в обединението да представят отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите 

Веселина Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева 

Василева-Томова, Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова 

Стоянова, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 

65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от 

Част IV „Критерии за подбор”от  документацията на Възложителя. 

В случай, че проектантският екип за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на 

собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

40. Оферта № 40 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 4 

 40.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 
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участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

40.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5.1 и точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

41. Оферта № 41 от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена позиция № 2 

41.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

42. Оферта № 42 от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3 

42.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на 

използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

42.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
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комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5.1 и точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

 

43. Оферта № 43 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 

 43.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 43.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД да представи ЕЕДОП с деклариран в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, професионален опит в 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един въведен в 

експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на 

труд, изискуеми от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.6.2, подточка седем 

от Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя. 

 

44. Оферта № 44 от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие по обособена позиция № 9 

 44.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. Участникът е представил ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирано съгласие друг район да получи достъп до документите – Район 

Средец и за целите на процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

44.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя - Кмета на район „Слатина”. 

 

45. Оферта № 45 от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция № 1 

 45.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.2 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на  
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строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на 

трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от 

документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в 

ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството е 

собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, 

съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2.Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД не е попълнил коректно част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка само за части II, раздел А, точка „д” /каквато липсва в образеца на 

Възложителя/, част ІІІ, Раздели А, Б и В, част ІV,  раздел Б,  без да посочи всички части от 

ЕЕДОП-а,  в които също има декларирана информация. 

3. Комисията установи, след извършена служебна справка от сайта на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията по посочен в ЕЕДОП-а на подизпълнителя ЕИК, 

както и по наименование, че е налице несъответствие в изписването на ЕИК на 

подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, като в ЕЕДОП-а, в Част А 

„Информация за икономическия оператор” на част IІ „Информация за икономическия 

оператор” е подизпълнителят е декларирал ЕИК 203923120, вместо ЕИК 200445073.  

4. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 

от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът или подизпълнителят да разполагат с екип от проектанти за изпълнение на 

проектирането, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на 

трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от 

документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в 

ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

5. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД не е представил декларация Образец № 7 от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише 

неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

6. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД не е попълнил част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е посочил „част, раздел/точка/и от 

ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

45.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  
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1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на строителството 

като инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5.2 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 

декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството е 

собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация 

за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД да представи попълнен ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация съгласно точка ІІІ.45.1.2 

от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

3. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД да представи ЕЕДОП с отстранено 

несъответствие в ЕИК на подизпълнителя в Раздел А „Информация за икономическия 

оператор” на Части IІ „Информация за икономическия оператор”.  

4. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

екип от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя,  

следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации 

образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях 

задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 

11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. При тази 

хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще 

ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал 

на подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, същият следва да представи ЕЕДОП 

с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и 

във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

5. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД да представи декларация Образец № 7 от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише 

неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

6. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД да представи ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация съгласно точка ІІІ.45.1.6 

от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

46. Оферта № 46 от „КРАССТРОЙ” ООД, за участие по обособена позиция № 1   

 46.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за 

изпълнение на проектирането - „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, но не е 

изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно част III „Изисквания към участниците”, точка 



61 

 

7.7.1. от Част ІІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя.  

2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от 

част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: Проектант по част 

„Конструкции“ - инж. Михаил Георгиев Барзов, Проектант по част „Електро“ - инж. 

Лариса Викторовна Кълнъкова, Проектант но част „ВиК“ - инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, Проектант по част „ОВ“ - инж. Иванка Петрова Кралева, 

Проектант по част „Енергийнаефективност” - инж. Мила Иванова Евтимова- Черкезова, 

Проектант по част „ПБЗ” - инж. Михаил Георгиев Барзов, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” - инж. Евтим Димитров Евтимов, Технически контрол по част 

„Конструкции“ - инж. Георги Константинов Барзов, Проектант по част „План за 

управление на строителните отпадъци” - инж. Маринела Веселинова Моцинова - 

Яковска, за които не са представени доказателства от участника или подизпълнителя за 

правната връзка между тях, както и документи за поетите от проектантите задължения. 

Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Михаил 

Георгиев Барзов, инж. Лариса Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, инж. Иванка Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - 

Черкезова, инж. Евтим Димитров Евтимов, инж. Георги Константинов Барзов, в случай, 

че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно 

точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

подизпълнителят следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 

10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД не е попълнил коректно 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и 

Раздел А-Г от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, без да посочи за кои части се 

отнасят разделите. 

 46.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД задължения, съгласно точка 

7.7.1, част III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

2.Участникът или подизпълнителят да представят доказателства за правната връзка 

между проектантите посочени в ЕЕДОП – а на подизпълнителя, а именно: инж. Михаил 

Георгиев Барзов, инж. Лариса Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, инж. Иванка Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - 

Черкезова, инж. Михаил Георгиев Барзов, инж. Евтим Димитров Евтимов, инж. Георги 

Константинов Барзов, инж. Маринела Веселинова Моцинова - Яковска, както и 

документи за поетите от проектантите задължения. Участникът да представи отделен 

ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Михаил Георгиев Барзов, инж. Лариса 

Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова Моцинова - Яковска, инж. Иванка 

Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - Черкезова, инж. Евтим Димитров 

Евтимов, инж. Георги Константинов Барзов, в случай, че желае да ползва капацитета им 

като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор”от  

документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на 

подизпълнителя, участникът следва да представи ЕЕДОП от подизпълнителя с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и 

във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 
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Възложителя. 

3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД да представи ЕЕДОП, с 

коригирана информация, посочена в точка III.46.1.3. от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията. 

 

47. Оферта № 47 от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2   

47.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за 

изпълнение на проектирането - „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД, но не е изпълнил 

изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

2. Подизпълнителят „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: арх. Маргарита 

Методиева Станева, Ръководител на екипа - Архитект и проектант по част 

„Архитектурна“ и „ПУСО“, инж. Ирена Живкова Маричова, проектант по част 

„Конструктивна” и „ПБЗ“, инж. Янка Делева Чолакова, проектант по част 

„Електро“ и „Пожарна безопасност”, инж. Красимира Иванова Ракъджиева - 

Груева, проектант по част „ВиК“, инж. Виктор Пейчев Кьосев, проектант по част 

„ЕЕ” и „ОВК“, инж. Мирослав Боянов Лилов, Технически контрол по част 

„Конструктивна”, които в декларациите за ангажираност на експерт,  декларират, че 

участват в качеството си на експерти в оферта на „Вип Проект БГ” ЕООД, който се 

явява подизпълнител. В чл. 65, ал. 1 от ЗОП, е предвидена възможност единствено 

кандидатите или участниците да се позовават на капацитета на трети лица. Законът не 

предвижда възможност подизпълнителите да използват чужд капацитет при 

изпълнението на своя дял от поръчката.  

3.Не е представен отделен ЕЕДОП за инж. Янка Делева Чолакова, проектант по част 

„Електро“ и „Пожарна безопасност”, в случай, че участникът желае да ползва 

капацитета й като трето лице по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от 

Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

47.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя. 

2. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД да представи ЕЕДОП с деклариран екип от 

проектанти за изпълнение на проектирането – експерти, които са негов собствен 

персонал или са трети лица, чиито капацитет ще използва за изпълнение на поръчката, 

както и да представи доказателства за поетите задължения от третите лица спрямо 

участника „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, в случай на използване на такива. 

3. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за инж. Янка Делева Чолакова, проектант 

по част „Електро“ и „Пожарна безопасност”,  в случай, че желае да ползва 

капацитета й като трето лице по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от 

Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя. 

 

48. Оферта № 48 от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 5 

 48.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 
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за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за 

изпълнение на проектирането - „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД, но не е 

изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от Част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и  

строителството е собствен персонал за участника или подизпълнителя, същите следва да 

декларират в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която 

е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

4.Подизпълнителят не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като 

не е посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка.   

 48.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи:  

1.Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя.  

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал, за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че 

ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал за участника или подизпълнителя, същите следва да 

представят ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  
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3.Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.48.1.3 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията.  

4.Подизпълнителят да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.48.1.4 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

49. Оферта № 49 от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4 

49.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е декларирал информация в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП относно 

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за целия инженеро – 

техническия персонал за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV 

„Критерии за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за 

изпълнение на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай 

на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, раздел А-Г, без да 

посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

49.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация относно  

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за целия инженеро – 

техническия персонал, за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. и във 

връзка с точка 10.6.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ 

за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
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Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 

да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.49.1.3 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

50. Оферта № 50 от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” 

ЕООД, за участие по обособена позиция № 17 

50.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”,  информация за 1 

извършена услуга за упражняване на инвеститорски контрол през 2016г. с посочване на 

стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си доказателства за 

извършената услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.15 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

инвеститорския контрол, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.16 

и във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, без да посочи Част ІІ 

и Част ІІІ. 

 50.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за декларираната в ЕЕДОП-а 

извършена услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти за изпълнение на инвеститорския контрол по смисъла на 
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точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на 

собствен персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.50.1.3 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

51. Оферта № 51 от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, за участие по обособена позиция № 18 

51.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”,  информация за 1 

извършената услуга за упражняване на инвеститорски контрол през 2016г. с посочване 

на стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си доказателства за 

извършената услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти, а именно: Ръководител екип  арх. 

Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов - Строителен техник, за които не 

са представени доказателства от участника за правната връзка между тях, както и 

документи за поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а, на участника не 

е декларирана местоработата им към момента. Участникът не е представил отделен 

ЕЕДОП за арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов, в случай, че желае 

да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 

13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов са собствен 

персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно 

точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

3. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на двамата 

експерти - инж. Камен Колев Белчев и Мариан Димитров Иванов, за които не е 

декларирал, че притежават пълна проектантска правоспособност, в съответствие с 

изискванията на точка 10.16 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от 

Част IV „Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

4.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, без да посочи Част ІІ 

и Част ІІІ. 
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51.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за декларираната в ЕЕДОП-а 

извършена услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.Участникът да представи доказателства за правната връзка между него и проектантите 

посочени в ЕЕДОП – а му, а именно: Ръководител екип  арх. Росица Живкова Петрова и 

Мариан Димитров Иванов - Строителен техник, както и документи за поетите от 

проектантите задължения. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от 

проектантите Ръководител екип  арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров 

Иванов - Строителен техник, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица 

по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на 

собствен персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност за 

„Ръководител екип  арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов - 

Строителен техник, в съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 

10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за 

подбор” – от документацията на Възложителя.  

4.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.51.1.4 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 

 

52. Оферта № 52 от „КОРЕКТ СК” ООД, за участие по обособена позиция № 12 

52.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”, информация за 3 

извършени услуги за упражняване на строителен надзор през 2013г., 2014г. и 2015г. с 

посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си 

доказателства за извършените услуги, съгласно точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал  

съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка без да посочи съответната част/раздел/точка от ЕЕДОПА. 

 52.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за поне една от декларираните в 

ЕЕДОП-а извършени услуги, съгласно точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.52.1.2 от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията. 
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53. Оферта № 53 от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 

 53.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е представил опис на съдържанието на офертата, съгласно 

изискванията на документацията за участие на Възложителя, точка 13.1.1 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя; 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ 

за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 

да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението 

следва да представят ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

3.Участникът в обединението „СТИНИ” ООД, в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП-а си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп 

до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка без да посочи съответната 

част/раздел/точка от ЕЕДОП-а. 

4.Участникът в обединението „РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД, в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина 

да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за 

целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като е посочил част ІІІ, 

Раздел Б, точка 1, част ІV, Раздел Б, точка 1а, без да посочи част ІІ, част ІІІ, Раздел А, В 

и Г, част ІV, Раздел А, Раздел Б, точка 1б, и следващите, Раздел В, Раздел Г от ЕЕДОП-а. 

5.Участникът ДЗЗД ”РЕСТИНИ”, в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а 

си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка без да посочи съответната 

част/раздел/точка от ЕЕДОПА. 

 53.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 

№ 1/29.11.2016г. на комисията следните документи: 

1.Участникът да представи подписан и подпечатан опис на съдържанието на офертата в 

оригинал, съгласно изискванията на документацията за участие на Възложителя, точка 

13.1.1 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя;  

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 
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и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ 

за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който 

да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението 

следва да представият ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

3. Участникът в обединението „СТИНИ” ООД да представи коректно попълнен ЕЕДОП 

в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация 

посочена в точка III.53.1.3 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

4. Участникът в обединението „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД да представи коректно 

попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса 

на информация посочена в точка III.53.1.4 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

5. Участникът ДЗЗД ”РЕСТИНИ” да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация посочена в 

точка III.53.1.5 от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията. 

 

54. Оферта № 54 от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 8 

След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

55. Оферта № 55 от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, за участие по обособена позиция № 2; 

Комисията реши да предложи на възложителя участникът да бъде отстранен, като 

мотивите за отстраняване са подробно изложени в Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията и раздели VII и VIII от Доклада за резултатите от работата на комисията. 

 

       В. Следните участници с първоначално представените документи в офертата са 

доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите за подбор /констатирано 

от комисията в Протокол № 1/29.11.2016г./ : 

 

1. Оферта № 8, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. от ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, за участие по обособена позиция № 8; 

2. Оферта № 11, подадена с вх. №  РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. от „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ“ ЕООД,  за участие по обособена позиция № 12; 

3. Оферта № 34, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. от „ЕН ЕКИП” ЕООД, за 

участие по обособена позиция № 8; 

4. Оферта № 41, подадена с вх. №  РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г.  от 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД,  за участие по обособена позиция № 2; 

5. Оферта № 54, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. от „ЕН АР КОНСУЛТ” 

ЕООД,   за участие по обособена позиция № 8; 

 

Г. Комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП определи срок от 5 /пет/ 

работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1/29.11.2016г., на всички 

участници, в чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да 

представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Следните участници в обществената поръчка са депозирали 

допълнителни документи и са доказали съответстието си с личното си състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/27.03.2017г./: 
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1. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1873(2)/07.03.17г. към Оферта № 2, 

подадена от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. по 

обособена позиция № 11; 

2. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1884(2)/07.03.17г. към Оферта № 4, 

подадена от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. по 

обособена позиция № 12; 

3. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1958(2)/07.03.17г. към Оферта № 16, 

подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. 

по обособена позиция № 7; 

4. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1895(2)/08.03.17г. към Оферта № 9, 

подадена от „ЕЛИТ-КНС” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г. по обособена 

позиция № 1; 

5. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1905(2)/08.03.17г. към Оферта № 12, 

подадена от „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. по 

обособена позиция № 12; 

6. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2003(2)/08.03.17г. към Оферта № 43, 

подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 6; 

7. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1881(2)/08.03.17г. към Оферта № 3, 

подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г. по обособена позиция № 14; 

8. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1888(2)/08.03.17г. към Оферта № 7, 

подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. по 

обособена позиция № 11; 

9. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1953(2)/09.03.17г. към Оферта № 13, 

подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. по 

обособена позиция № 9; 

10. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1991(2)/09.03.17г. към Оферта № 33, 

подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г.  по 

обособена позиция № 11; 

11. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2004(2)/09.03.17г. към Оферта № 44, 

подадена от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г.  по 

обособена позиция № 9; 

12. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1985(2)/09.03.17г. към Оферта № 28, 

подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г.  по 

обособена позиция № 6; 

13. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1866(2)/10.03.17г. към Оферта № 1, 

подадена от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1866 от 

04.11.2016г. по обособена позиция № 8; 

14. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1954 (2)/10.03.17г. към Оферта № 14, 

подадена от „Българо-австрийска консултанска компания” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. по обособена позиция № 17; 

15. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1955 (2)/10.03.17г. към Оферта № 15, 

подадена от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г.  по 

обособена позиция № 16; 

16. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1984(2)/10.03.17г. към Оферта № 27, 

подадена от „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г.  по 

обособена позиция № 2; 

17. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1993(2)/10.03.17г. към Оферта № 35, 

подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г.  по обособена 

позиция № 12; 

18. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1887(3)/13.03.17г. към Оферта № 6, 

подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. 

по обособена позиция № 12; 
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19. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2006 (2)/13.03.17г. към Оферта № 46, 

подадена от „КРАССТРОЙ” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г.  по обособена 

позиция № 1; 

20. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1979 (2)/13.03.17г. към Оферта № 24, 

подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г.  по 

обособена позиция № 3; 

21. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1995 (2)/13.03.17г. към Оферта № 37, 

подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 6; 

22. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2008 (2)/13.03.17г. към Оферта № 47, 

подадена от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 2; 

23. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1999 (2)/14.03.2017г. към Оферта № 40, 

подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. по обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

24. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2002 (2)/14.03.2017г. към Оферта № 42, 

подадена от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

25. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2014 (2)/14.03.2017г. към Оферта № 53, 

подадена от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г.  по обособена 

позиция № 2 от обществената поръчка; 

26. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1996 (2)/14.03.2017г. към Оферта № 38, 

подадена от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

27. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1886 (2)/15.03.2017г. към Оферта № 5, 

подадена от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г.  по 

обособена позиция № 16 от обществената поръчка; 

28. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2012 (2)/15.03.2017г. към оферта № 51, 

подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 18 от обществената поръчка; 

29. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1959 (2)/15.03.2017г. към 

оферта № 17, подадена от „ЕРОУ“ ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. по 

обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

30. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1974 (3)/16.03.2017г. към 

оферта № 21, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

31. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1965 (3)/16.03.2017г. към 

оферта № 19, подадена от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. по обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

32. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1978 (2)/16.03.2017г. към 

оферта № 23, подадена от „Д § Д”  ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

33.  Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1983 (2)/17.03.2017г. към 

оферта № 26, подадена от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. по обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

34. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1997 (2)/17.03.2017г. към 

оферта № 39, подадена от „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

35. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2011 (2)/17.03.2017г. към 

оферта № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. по обособена позиция 

№ 17 от обществената поръчка; 

36. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2005 (2)/20.03.2017г. към 

оферта № 45, подадена от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. по обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 
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Д. Предложенията за отстраняване на участници и мотивите за отстраняване или 

допускане на участници са подробно изложени в раздел  VII и раздел VIII от Доклада за 

резултатите от работата на комисията.  
 

     Е. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от ЗОП, 

Комисията пристъпи към етапа на разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници и предложенията за срок на изпълнение на поръчката, за 

установяване на съответствието им с предварително обявените условия, съгласно чл. 56, 

ал.2 от ППЗОП 

 

     При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е важно и 

съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата на 

предстоящата работа във връзка с характера и особеностите на бъдещите задачи и дейности, 

предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен ефект. 

 

Съгласно Раздел V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, точка 15. от 

документацията за участие, критерият за оценка на предложенията е: 

 

За обособени позиции от 1 до 6: „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа 

следните показатели: 

I. Оценка по „финансов показател” - до 60 т. 

                               ФП = П 1 + П 2 + П З 
където 

П 1 - брой точки получени от участника по показателя 1. Цена за проектиране 

П 2 - брой точки получени от участника по показателя 2. Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички части) 

П З - брой точки получени от участника по показателя 3. Цена за строителство 

 

П 1 - Цена за проектиране - максимален брой точки: 10 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

                    П 1 =(  Ц min / Ц i )  х  10  

където: 

Цi  е предложената цена за проектиране на участника 

Ц min  е най-ниската предложена цена за проектиране от участниците 

 

П 2 - Цена за авторски надзор - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

                             П 2 = (Ц min / Ц i ) х 5  

където: 

Ц i  е предложената цена за авторски надзор на час на участника 

Ц min е най-ниската предложена цена за авторски надзор на час от участниците 

 

П З - Цена за строителство - максимален брой точки:45 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

                             П З = (Ц min / Ц i ) х 45  

където: 

Ц i  е предложената цена на изпълнение на СМР на участника 

Ц min е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците 

 

II. Оценка но технически показатели (ТП) - до 40 т. 

                             Т П = ПА + ПБ+ПВ,  
където: 

ПА - брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 
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ПБ - брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство  

ПВ - брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете 

 

Разглеждайки техническитe предложения на участниците в обществената поръчка по 

съответните позиции за инженерингова дейност, описани от Възложителя в документацията за 

участие, Комисията установи доколко техническото предложение отговаря  на изискванията 

относно: 

      А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Б. Технология за строителството по подкритерии: 

           - част „Архитектурна“;  

           - част „Конструкции“ ; 

           - част „ВиК“;       

           - част „Електро“;          

           - част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата; 

В. Управление на рисковете 

Г. Представен линеен график за изпълнение на СМР 

Д. Описание на предвижданите за влагане материали 

Е. Гаранционни срокове за изпълнени СМР. 

 

       Установи се доколко участникът владее материята и спецификата на предстоящата работа, 

предвид  характера  и  особеностите на бъдещите задачи и дейности. Описание на обхвата и 

целостта на инвестиционното проектиране с всички части и основни дейности,  технологията за 

изпълнение на  СМР, с  посочена последователност на изпълнението на работите, описание на 

организацията, която ще бъде създадена на обекта, както и подхода за изпълнението им, 

съпътстващите ги етапи, възможност за преминаване от предходен към следващ етап, без да се 

разрушават изпълнени работи, като се осигурява  технологична връзка между етапите и 

видовете работи, при съобразяване с предвидените за влагане материали, прилагането на 

адекватни и ефективни мерки за изпълнение, предпоставки, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на поръчката,  мерките за управление и  контрол, комуникация с 

Възложителя и заинтересованите страни, отчитане на рисковете  и  навременно и качествено 

изпълнение на поръчката.  Чрез анализ на рисковете, са предвидени конкретни и адекватни 

мерки за управлението и предотвратяването  им, както и мероприятията  за опазване на околната 

среда. 

За обособени позиции от 7 до 12: „най-ниска цена“. 

 

За обособени позиции от 13 до 18: „най-ниска цена“. 

 

Комисията започна разглеждането на техническите предложения и предложенията 

за срок за изпълнение на поръчката на представените от участниците оферти по реда на 

тяхното подаване. 
 

1. Оферта № 1, подадена от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 8 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

 

              Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на 

участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

              След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
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участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

2. Оферта № 2, подадена от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД по обособена позиция № 11 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

              Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на 

участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

              След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

3. Оферта № 3, подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД по 

обособена позиция № 14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

 

             Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

             След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

4. Оферта № 4, подадена от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 

бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

            Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

            След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

5.  Оферта № 5, подадена от  ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“  по обособена позиция № 16 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 

обособена позиция 4). 

 

            Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 



75 

 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

           След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

6. Оферта № 6, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ по обособена 

позиция № 12 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо 

Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

         Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

7. Оферта № 7, подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 11 

- Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

        Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

        След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

8. Оферта № 8, подадена от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРЖИ“  по обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена 

позиция 2). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 
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         9.  Оферта № 11, подадена от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 

12 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 

бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

10. Оферта № 12, подадена от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 – 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 

бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

11. Оферта № 13, подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД по обособена позиция 

№ 9 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

12. Оферта № 14, подадена от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНСКА 

КОМПАНИЯ“ АД по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на 

проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.“Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 
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След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

13. Оферта № 15, подадена от „ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция №16 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 

обособена позиция 4). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

14. Оферта № 16, подадена от „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД по 

обособена позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

15. Оферта № 17, подадена от „ЕРОУ“ ООД по обособена позиция № 10 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 

обособена позиция 4) 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

16. Оферта № 19, подадена от  „АДВАНС-2002“ ЕООД  по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 
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 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 20 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 237 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 
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 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

17. Оферта № 21 от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218. 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 38 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 138 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  
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А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е , че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете  и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на  договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 



81 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

18. Оферта № 23 от „Д § Д”  ООД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 230 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години. 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“               –  4 т. 
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Част „Електро“          -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение  и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

19. Оферта № 24 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Слатина“, бл.54. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 140 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 



83 

 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години за хидроизолации, 

топлоизолации, тенекеджийски и вътрешни и  външни  довършителни работи.  

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4 т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“               –  4 т. 

Част „Електро“          -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 
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 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

20. Оферта № 26 от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 

5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 36 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 205 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за хидроизолации, топлоизолации, 

довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

               Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 10 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   
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 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

  Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и не са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 10,5 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4 т. 

Част „ конструкции“  – 0,5 т. 

Част „ ВиК“                 – 4 т. 

Част „Електро“           -  2 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени  до 2 

дейности в част „електро” и над 2 дейности в част „конструкции”, за които са  налице 

несъществени пропуски и /или на  частично съответствие с изискванията на 

Възложителя и/или нормативни изисквания.  Липсва описание на дейностите по част 

конструктивна свързани с репариращи мероприятия – почистване и обработка на 

участъци с оголена армировка, ремонт на пукнатини по цокъл и покрив, обработка на 

фуги при връзка на фасадните панели и стоманобетоновите стени,  укрепващи дейности 

по фасадни елементи и лоджии. В част „електро” липсва описание на дейности в общите 

части на сградата, свързани с подмяна на стари осветителни тела /ЛНЖ/ в стълбищната 

клетка и в общите части на коридорите с енергоспестяващо осветление с нови 

светодиодни осветителни тела – LED осветителни елементи и направа на система за 

автоматизирано централно управление на осветлението в общите части. 

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 
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 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 10+ 10,5 + 5 = 25,5 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

21. Оферта № 27 от  „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР - за възстановяване на констр. елементи – 8 

години, за хидроизолации, топлоизолации, антикорозионни работи - 5 години. 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 
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ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4 т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                – 4 т. 

Част „Електро“          -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

22. Оферта № 28 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 

- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 
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o Срок за изпълнение на СМР – 145 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4 т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“               –  4 т. 

Част „Електро“           - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
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 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 16 + 5 = 36т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

23. Оферта № 33, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД  по обособена позиция № 11 

– Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

24. Оферта № 34, подадена от „ЕН ЕКИП“ ЕООД  по обособена позиция № 8 –  

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 
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25. Оферта № 35, подадена от „ИНТКОНС“ ЕООД  по обособена позиция № 12 – 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 

бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

26. Оферта № 37 от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” , за участие по обособена 

позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 
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 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“  – 4 т. 

Част „Конструкции “  – 4 т. 

Част „ВиК“                  – 4 т. 

Част „Електро“            - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

27. Оферта № 39 от  ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 
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 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 210 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 8,5 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ – 2 т. 

Част „Конструкции“  – 0,5т. 

Част „ВиК“                 – 4 т. 

Част „Електро“           - 2 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени  до 2 

дейности в част „Архитектурна” и част „Електро” и над 2 дейности в част 

„Конструкции”, за които са налице несъществени пропуски и /или на частично 

съответствие с изискванията на Възложителя и/или нормативни изисквания. В част 

„Архитектурна” липсва описание на мерки за възстановяване на общите части на 

многофамилните жилищни сгради – стълбищни клетки и коридори. Липсва описание на 

дейностите по част „Конструктивна”, свързани с репариращи мероприятия – почистване 
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и обработка на участъци с оголена армировка, ремонт на пукнатини по цокъл, обработка 

на фуги при връзка на фасадните панели и стоманобетоновите стени,  укрепващи 

дейности по фасадни елементи и лоджии. В част „Електро” липсва описание на дейности 

в общите части на  сградата, свързани с подмяна на стари осветителни тела /ЛНЖ/ в 

стълбищната клетка и в общите части на коридорите с енергоспестяващо осветление с 

нови светодиодни осветителни тела – LED осветителни елементи  и направа на система 

за автоматизирано централно управление на осветлението в общите части. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 8,5 + 5 = 28,5 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

28. Оферта № 40 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9, бл. 218. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 120 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  
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o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за хидроизолации, топлоизолации, 

довършителни работи  - 6 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ – 4 т. 

Част „Конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                – 4 т. 

Част „Електро“            - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният  линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 
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   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

29. Оферта № 41 от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 28 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 194 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години за хидроизолации, 

топлоизолации, тенекеджийски и вътрешни и  външни  довършителни работи 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите и методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 
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   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ – 4 т. 

Част „Конструкции“  – 4 т. 

Част „ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“            - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 
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30. Оферта № 43 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 197 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – хидроизолации, топлоизолации, 

довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите и методиката за оценка и е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ –  4 т. 

Част „Конструкции“  –  4 т. 

Част „ВиК“                 –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

  Обосновка:   
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 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши, че 

допуска този участник до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

31. Оферта № 44, подадена от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, за участие по 

обособена позиция № 9 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, 

бл.54 (по обособена позиция 3). 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

32. Оферта № 45 от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция № 1 

- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27. 



99 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

 

o Срок за проектиране – 50 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 110 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – конструкции - 8 години, хидроизолации, 

топлоизолации,  довършителни работи  - 5 години 

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 8,5 т.  Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“    – 2 т. 

Част „Конструкции“ –  0,5 т. 

Част „ВиК“                     – 2 т. 

Част „Електро“               - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

   Обосновка:   

 Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени  до 2 

дейности в част „Архитектурна” и част „ВиК” и над 2 дейности в част „Конструкции”, за 

които са налице несъществени пропуски и /или на  частично съответствие с изискванията 

на Възложителя и/или нормативни изисквания. В част „Архитектурна” липсва описание 

на изпълнението на покривните работи при прилагане на Мярка за енергоспестяване – 
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топлинно изолиране на покрив и съпътстваща мярка хидроизолации и ремонтни 

дейности. Липсва описание на дейностите по част „Конструктивна”, свързани с 

възстановителни  мероприятия – почистване от ръжда и обработка на участъци с оголена 

армировка, ремонт и обработка на пукнатини по цокъл, обработка на фуги при връзка на 

фасадните панели и стоманобетоновите стени,  укрепващи дейности по фасадни 

елементи и лоджии. В част „ВиК” липсва направа на воронки за дъждовна канализация. 

 Предложения линеен план – график е съобразен с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 

 ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на рисковете 

с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или ТП = 15+ 8,5 + 5 = 28,5 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

33. Оферта № 47 от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 20 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –8 години констр. елементи, 5 години - 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи   

 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  
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А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и методиката за оценка и е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ – 4 т. 

Част „Конструкции“  – 4 т. 

Част „ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           - 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  
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ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

34. Оферта № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, за участие по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол 

по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

35. Оферта № 51, подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД по обособена позиция 

№18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А (по обособена 

позиция 6). 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 13 до 18 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника 

не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

36. Оферта № 53 от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 35 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 125 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години – за хидроизолации, 

топлоизолации, довършителни работи   
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Оценка по технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА- 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

 Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на 

инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ– 14 т. Б. Технология за строителство 

Част „Архитектурна“ – 4 т. 

Част „Конструкции“  – 4 т. 

Част „ВиК“                 – 4 т. 

Част „Електро“          -  2 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно описание на технологията на строителство. Описана е 

последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени до 2 

дейности в част „Електро”, за които са налице пропуски и/или на частично съответствие 

с изискванията на Възложителя и/или нормативни изисквания.  

      В част електроинсталации липсва описание на дейности в общите части на  сградата, 

свързани с подмяна на стари осветителни тела /ЛНЖ/ в стълбищната клетка и в общите 

части на коридорите с енергоспестяващо осветление с нови светодиодни осветителни 

тела – LED осветителни елементи  и направа на система за автоматизирано централно 

управление на осветлението в общите части. 

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 
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ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете  и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 

влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 

върху изпълнението на договора. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или ТП = 15+ 14 + 5 = 34 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

37. Оферта № 54, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците подали оферти по обособени 

позиции от 7 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

Ж. Със съобщение № РСЛ16-ВК08-1287 [39]/05.04.2017г., публикувано на профила 

на купувача на Възложителя на 05.04.2017г., е насрочено отварянето на ценовите 

предложение на участниците в откритата процедура да се извърши на 10.04.2017г. в 10,00 

часа в стая №308 на третия етаж в административната сграда на район „Слатина”. 

Комисията започна своята работа в 10.00 часа на обявената дата. На отварянето на ценовите 

предложения на участниците присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - упълномощени 

представители на участниците в процедурата: 

 

1. Ренета Петрова Заркова – упълномощен представител на „Престиж-Н.С.” ЕООД, с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 3207/29.12.2016г. на нотариус рег. № 626, 

Марин Цветков; 

2. Васил Петков Берковски - упълномощен представител на „Адванс - 2002” ЕООД, с 

писмено пълномощно от представляващия дружеството от 10.04.2017г.; 

3. Теодора Димитрова Киризева - упълномощен представител на „Планекс Билд” ООД, с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 36160/10.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 

274 Румен Димитров; 

4. Кристина Фьодорова Беличева - упълномощен представител на Обединение „Слатина - 

ГВ”, със споразумение за създаване на обединение „Слатина-ГВ”, заверено с рег. № 

11381/21.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 074 Валентина Механджийска и рег. № 

10780/22.11.2016г. на нотариус рег. № 362 Мариета Николова; 
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5. Николай Руменов Нейков - упълномощен представител на „Аля-Строй” ЕООД  – като 

участник в ДЗЗД „Консулт Строй”, с нотариално заверено пълномощно рег. № 

12332/29.09.2016г. по описа на нотариус рег. № 140 Мила Енева; 

6. Петър Бойков Танчев - упълномощен представител на ДЗЗД „Елит-Арх”, с писмено 

пълномощно от представляващия ДЗЗД от 10.04.2017г.; 

7. Михаила Огнянова Христова – упълномощен представител на „Главболгарстрой” АД, с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 6456/14.10.2016г. по описа на нотариус рег. № 

515 Богдана Бъчварова; 

8. Румяна Ненчева Деркс - упълномощен представител на „Примастрой 21” ООД, с 

писмено пълномощно от представляващия дружеството с изх. № 007/2017г.; 

 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията обяви на всички присъстващи резултатите 

от оценките на офертите по технически показатели, както следва: 

 

1. ОФЕРТА № 19, подадена от „АДВАНС-2002“ ЕООД, за участие по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А – 36 точки 
2.  ОФЕРТА № 21, подадена от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218 – 36 точки 

3. ОФЕРТА № 23, подадена от „Д § Д” ООД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А- 36 точки 

4. ОФЕРТА № 24, подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 

3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Слатина“, бл.54 – 36 точки. 

5. ОФЕРТА № 26, подадена от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена 

позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 – 25.5 точки 

6. ОФЕРТА № 27, подадена от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А – 36 точки 

7. Оферта№ 28, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 

6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А -36 точки 

8. ОФЕРТА № 37, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, за участие по обособена 

позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А – 36 точки 

9. ОФЕРТА № 39, подадена от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А – 28,50 точки 

10. ОФЕРТА № 40, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по 

обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9, бл. 218 – 

36 точки 

11. ОФЕРТА № 41, подадена от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена 

позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А – 36 точки 

12. ОФЕРТА № 43, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 

6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А – 36 точки 

13. ОФЕРТА № 45, подадена от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция 

№ 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 – 28.5 точки 
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14. ОФЕРТА № 47, подадена от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А – 36 точки 

15. ОФЕРТА № 53, подадена от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А – 34 точки 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” 

от офертите на участниците по обособени позиции и по реда на постъпване на офертите в 

процедурата и обяви предложените от тях стойности. 

След изчисляване на осреднената цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена 

часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част 

„Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” 

и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) на всеки един участник, същата се публикува в 

настоящия Протокол №3 за информация на участниците.  

 

1.ОФЕРТА № 1, подадена от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 8 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) 

– предложена цена 20610, 00 лева без ДДС. 

 

2. ОФЕРТА № 2, подадена от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД по обособена позиция № 11 Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) – 

предложена цена 29750,00 лева без ДДС. 

 

3. ОФЕРТА № 3, подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД по обособена позиция 

№ 14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) 

–предложена цена 7985,00 лева без ДДС. 

 

4. ОФЕРТА № 4, подадена от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) – 

предложена цена 26949,30 лева без ДДС 

 

5. ОФЕРТА № 5, подадена от  ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“  по обособена позиция № 16 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 

обособена позиция 4) – предложена цена 2350,00 лева без ДДС. 

 

6. ОФЕРТА № 6, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ по обособена позиция № 12 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) – 

предложена цена 14777,00 лева без ДДС. 

 

7. ОФЕРТА № 7, подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 11 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) – 

предложена цена 17970,00 лева без ДДС. 
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8. ОФЕРТА № 8, подадена от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

ЕНЕРЖИ“ по обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) – предложена цена 13043,00 лева без ДДС. 

 

9. ОФЕРТА №11, подадена от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) – 

комисията констатира, разлика между изписаната цена с цифри и словом. Съгласно подточка 

13.1.6 от точка 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от раздел IV „Критерии за подбор” 

от документацията на възложителя, а именно...„При несъответствие между цифрова и изписана 

с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи”, комисията взема предвид цената от 

ценовото предложение на участника изписана с думи, а именно: „двадесет и седем хиляди лева 

без ДДС”. 

 

10. ОФЕРТА №12, подадена от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 – Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) – 

предложена цена 22072,76 лева без ДДС. 

 

11. ОФЕРТА №13, подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД по обособена позиция № 9 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по обособена позиция 3) – предложена 

цена 12000,00 лева без ДДС. 

 

12. ОФЕРТА №14, подадена от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ“ 

АД по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, 

бл.33 (по обособена позиция 5) – предложена цена 7757,37 лева без ДДС. 

 

13. ОФЕРТА №15, подадена от „ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция №16 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 

обособена позиция 4) – предложена цена 4638,87 лева без ДДС. 

 

14. ОФЕРТА №16, подадена от „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД по обособена 

позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. 

„Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1) – предложена цена 12600,00 лева без ДДС. 

 

15. Оферта № 17, подадена от „ЕРОУ“ ООД по обособена позиция № 10 - Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4)- 

предложена цена 5400,00 лева без ДДС. 

 

16. ОФЕРТА № 19, подадена от  „АДВАНС-2002“ ЕООД  по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 52600,00 лева без ДДС; 
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- Стойност за изпълнение на СМР – 1082773,28 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 13800,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 7.50 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       7.50 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        7,50 лв/час. 

 

17. ОФЕРТА № 21 от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218 цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 24431,56 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 768141,00 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 8380,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 20.95 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 20.95 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 20.95 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 20.95 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 20.95 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       20.95 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        20,95 лв/час. 

 

18. ОФЕРТА № 23 от „Д § Д”  ООД, за участие по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 10000,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1275730,38 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 46000,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 14.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 16.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 14.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                   8.50 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       10.00 лв./час без ДДС  
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Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        12,08 лв/час. 

 

19. ОФЕРТА № 24 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Слатина“, бл.54 цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 23500,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 602166,82 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 2500,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       20.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        20,00 лв/час. 

 

20. ОФЕРТА № 26 от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 5 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.33 цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 59800,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1595350,00 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 1600,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 28.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       28.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        28,00 лв/час. 

 

21. ОФЕРТА № 27 от  „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 53856,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1271226,00 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 1680,00 лева без ДДС 
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Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 40.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       40.00 лв./час без ДДС  

 

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        40,00 лв/час. 

 

22. Оферта№ 28 от  „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 33300,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1649590,93 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 3250,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       20.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        20,00 лв/час 

 

23. ОФЕРТА № 33, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД  по обособена позиция № 11 – 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) 

–предложена цена 13477,75 лева без ДДС. 

 

24. ОФЕРТА № 34, подадена от „ЕН ЕКИП“ ЕООД  по обособена позиция № 8 –  Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) 

– предложена цена 24684,00 лева без ДДС. 

 

25. ОФЕРТА № 35, подадена от „ИНТКОНС“ ЕООД  по обособена позиция № 12 – Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
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административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) – 

предлажена цена 13368,70 лева без ДДС. 

 

26. ОФЕРТА № 37 от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” , за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 58687,88 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1671267,52 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 2060,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 50.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 30.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 20.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 15.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 15.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       10.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        21,67 лв/час. 

 

27. ОФЕРТА № 39 от  ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, за участие по обособена позиция № 6 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 60200,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1604894,50 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 1500,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 25.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       25.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        25,00 лв/час. 

 

28. ОФЕРТА № 40 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по обособена позиция 

№ 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9, бл. 218 цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 25900,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 759000,00 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 280,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 
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• Част „Архитектурна”                    -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 10.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       10.00 лв./час без ДДС  

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        10,00 лв/час 

 

29. ОФЕРТА № 41 от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 22122,11 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1119810,91 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 2211,12 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -        35.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        35,00 лв/час. 

 

30. ОФЕРТА № 43 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.32А  цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 25666,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1657951,26 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 34499,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 45.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       45.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 
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„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        45,00 лв/час. 

 

31. ОФЕРТА № 44, подадена от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, за участие по обособена 

позиция № 9 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3) предложена цена 5800,00 лева без ДДС. 

 

32. ОФЕРТА № 45 от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 26400,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 861800,36 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 2600,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 26.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 26.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 24.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 24.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 24.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 00.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 26.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       24.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        25,00 лв/час. 

 

33. ОФЕРТА № 47 от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 30630,60 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1279518,46 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 8639,40 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 4.14 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       4.14 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        4,14 лв/час. 

 

34. ОФЕРТА № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД, за участие по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на 
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проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) предложена цена 10787,14 лева без ДДС. 

 

35. ОФЕРТА № 51, подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД по обособена позиция №18 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6) 

– предложена цена 10888,88 лева без ДДС. 

 

36. ОФЕРТА № 53 от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.27 А цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 25100,00 лева без ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 831358,60 лева без ДДС; 

- Авторски надзор – 1400,00 лева без ДДС 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 

• Част „Архитектурна”                    -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Конструкции”                     -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Електро”                              -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „ВиК”                                    -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „ОВК”                                   -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Вертикална планировка”  -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Енергийна ефективност”  -                 35.00 лв./час без ДДС 

• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -       35.00 лв./час без ДДС  

 

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”)       -        35,00 лв/час. 

 

37. ОФЕРТА № 54, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, за участие по обособена позиция № 

8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена 

позиция 2) предложена цена 18200,00 лева без ДДС. 

  

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

След което Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

След допълнителен преглед на предложените ценови предложения на участниците, комисията 

констатира следното: 

 

1. По обособена позиция 2 - Участникът „Д и Д”ООД е предложил  стойност за 

проектиране 10000,00 лева без ДДС   и цена за авторски надзор на час ( формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция  части -  част „Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част 

„ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 12,08 

лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложените от него цени. 

 

2. По обособена позиция 2 - Участникът „Главболгарстрой”АД е предложил стойност за 
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проектиране 22122,11 лева без ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

3. По обособена позиция 2 - Участникът ДЗЗД „Рестини” е предложил стойност за 

проектиране  25100,00 лева без ДДС и стойност за изпълнение на СМР 831358,60 лева 

без ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложените от него цени. 

4. По обособена позиция 2 - Участникът „Адванс 2002” ЕООД е предложил Цена за 

авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”)   -   7,5 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

5. По обособена позиция 2 - Участникът „Капитол груп” ЕООД е предложил Цена за 

авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 

„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 4,14 лева на час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

6. По обособена позиция 6 -Участникът „Ивелинстрой” ЕООД е предложил стойност за 

проектиране 33300,00 лева без ДДС и цена за авторски надзор на час (формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция  части -  част „Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част 

„ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 20,00 

лева на час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени е с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложените от него цени. 

7. По обособена позиция 6 - Участникът „Интерхолд” ЕООД е предложил стойност за 

проектиране 25666,00 лева без ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

8. По обособена позиция 6 - Участникът Обединение „Слатина- ГВ”е предложил Цена за 

авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция  части -  част „Архитектурна”,част 
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„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 21,67 лева на час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

9. По обособена позиция 8 - Участникът ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг- 

лайф енерджи”  е предложил обща стойност на поръчката 13043,00 лева без ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши 

да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от него цена. 

    

           Гореописаните констатации на комисията са подробно отразени в Протокол № 3 от 

10.04.2017г. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [41]/19.04.2017 г. от участника „Адванс - 2002” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на формиране 

на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час по съответните части, 

приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на Възложителя – Ценово 

предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”.  

           Искането е получено от управителя на дружеството участник на 20.04.2017 г. съгласно 

обратна разписка и приложен входящ номер от деловодството на участника. 

            В определения срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [63]/25.04.2017г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

             С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [42]/19.04.2017 г. от участника Обединение 

„ДВЖ Контрол”, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 

образуване на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 6А на Възложителя 

– Ценово предложение. 

            Искането е получено от представител на обединението участник на 20.04.2017г. съгласно 

обратна разписка и приложен входящ номер от деловодството на участника. 

             В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [56]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

            С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [43]/19.04.2017 г. от участника  „Д&Д” ООД,  е 

изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на формиране на 

оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и подробна писмена 

обосновка за начина на формиране на цената за упражняване на авторски надзор на час по 

съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”.  

            Искането е получено лично от управителя на участника на 20.04.2017 г. съгласно 

отбелязване на екземпляр на писмото. 

            В дадения на участника срок с вх.№ РСЛ16-ВК08-1287  – [62]/25.04.2017 г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

            С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [44]/19.04.2017 г. от участника „Интконс” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване 

на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 6А на Възложителя – Ценово 

предложение. 

            Искането е получено от управителя на дружеството участник на 19.04.2017 г. съгласно 

отбелязване на екземпляр на писмото . 

            В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [54]/21.04.2017г. 
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участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

            С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [45]/19.04.2017 г. от участника 

„Главболгарстрой” АД,  е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 

начина на образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” в 

образец 6 на Възложителя – Ценово предложение. 

           Искането е получено от представител на дружеството участник на 20.04.2017 г. съгласно 

обратна разписка, изпратено по факс, с индекс – ОК на 19.04.2017г. изпратено на имейл на 

участника на 19.04.2017 г., и приложен входящ номер от деловодството на участника. 

           В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [64]/25.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

           С  писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [46]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД 

„Рестини”, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 

образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Стойност за изпълнение на СМР” в образец 6 на Възложителя – Ценово 

предложение. 

          Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно отбелязване 

на екземпляр на писмото . 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [58]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [47]/19.04.2017 г. от участника  „Капитол груп” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на формиране 

на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час по съответните части, 

приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на Възложителя – Ценово 

предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”. 

          Искането е получено от управителя на дружеството участник на 19.04.2017 г. съгласно 

отбелязване на екземпляр на писмото . 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [53]/20.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [48]/19.04.2017 г. от участника  „Ивелинстрой” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване 

на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и подробна писмена 

обосновка за начина на формиране на цената за упражняване на авторски надзор на час по 

съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”.  

          Искането е получено от пълномощник на управителя на участника на 19.04.2017 г. 

съгласно отбелязване на екземпляр на писмото, както и по факс. 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [60]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287– [49] /  19.04.2017 г. от участника  „Интерхолд” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване 

на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение. 

          Искането е получено от пълномощник на управителя на дружеството участник на 

19.04.2017 г. съгласно отбелязване на екземпляр на писмото, както и по факс. 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [57]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [50]/19.04.2017 г. от участника Обединение 

„Слатина - ГВ” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 

начина на формиране на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час по 
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съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”. 

          Искането е получено от пълномощник на представляващия участника на 19.04.2017 г. 

съгласно отбелязване на екземпляр на писмото . 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [59]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [51]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, е изискана подробна писмена 

обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване на оферираната обща стойност на 

поръчката без ДДС в образец 6А на Възложителя – Ценово предложение. 

          Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно отбелязване 

на екземпляр на писмото . 

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [55]/21.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

          С  писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [52]/19.04.2017 г. от участника  „ИВТ Консулт” 

ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване 

на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 6А на Възложителя – Ценово 

предложение. 

          Искането е получено от пълномощник на управителя на участника на 19.04.2017 г. 

съгласно отбелязване на екземпляр на писмото и е изпратено  по посочения в офертата на 

участника факс.  

          В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [61]/24.04.2017г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

З.  На 26.04.2017г. на закрито заседание,  комисията пристъпи към оценка на получените 

от участниците обосновки по отношение на тяхната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник, по 

обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция 2: - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“ , бл. 27 А.  

 

1.1. Участник: Оферта № 19 с вх. РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 ч., от „АДВАНС 

-2002“ ЕООД, ЕИК 126615172, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ж.к. 

„Болярово,” ул. „Хасковска” № 38, вх. А, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

 

Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е формирана на база Приложение № 1 към чл.9; ал. 1; т.1 пореден № 55 от 

Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016-2017г. и Национална 

класификация на професиите и длъжностите код 21426022 (инженер, проектант) с посочен 

минимален осигурителен доход – 620 лв./месец. След добавяне на задължителните осигуровки 

по ДОО и ЗОВ – 19,60%, при петдневна работна седмица и осем часов работен ден се формира 

минимална часова ставка от 4,43 лв./ч.ч. Дадената от участника часова ставка от 7,50 лв./ч.ч. 

значително надвишава минимално допустимата часова ставка за конкретния код по НКПД. 

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброеното обстоятелство по чл.72, ал.2, точка 4 от ЗОП. 

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена от 7,50 лв./час като часова ставка за авторски надзор.  

 

1.2. Участник: Оферта № 23 с вх. РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 ч., от „Д & Д“ ООД, 
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ЕИК 831260776, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 302, вх. 

В, ет. 10, ап. 45, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

        Участникът в обосновката си е направил описание на конкретните дейности, които ще 

бъдат възложени и обхвата на предвиденото за изпълнение проектиране, съгласно техническото 

задание за проектиране. 

       Участникът се е позовал в обосновката си на икономически особености на производствения 

процес на предоставяните услуги, като посочва, че предлаганата цена за изпълнение на 

поръчката е разгледана и анализирана на база на проектирани обекти с подобен характер на 

дейностите и под-дейностите за изпълнение на поръчката. Резултат от графика са необходимите 

човеко-часове вложен експертен проектантски труд, който е обвързан с вътрешно фирменото 

заплащане и със структурата на разходите на фирмата през последните години. Посочен е 

предвидения експертен ресурс за изготвяне на работни проекти съобразно наименованието на 

дейността и техническото задание за проектиране на възложителя, предвидената 

продължителност в дни, предвидените експерти за изпълнение на съответната дейност и общия 

брой човекодни. 

       Представени са разбивки за проектантски труд по специалности, за конкретен период от 

време, което оформя и крайната офертна цена. Приложени са конкретни фирмени методологии 

при проектиране, определени от различни фактори и като процес на управление на човешки 

ресурси и време, конкретизирани в обосновката. 

       По отношение образуване на цената на авторския надзор по отделните части, участникът е 

представил разбивка на цени, включваща: възнаграждение на проектантите по части, 

транспортни разходи и печалба. В резултат на тези разчети са получи и конкретните часови 

ставки за авторски надзор по специалности. 

       Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 2 и 4 от ЗОП. 

       Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП,  комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 10000,00 лв и часова ставка 

за авторски надзор - 12,08 лв./час.  
 

 

1.3. Участник: Оферта № 41 с вх. РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Витоша”, ул. „Дамяница № 3-5”, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

            В обосновката си участникът е посочил, че е спазил стриктно българските норми за 

ценообразуване на проектирането в строителството и е подбрал най-изгодния икономически 

ефективен модел.  Отчел е конкретните условия за изпълнение на договора, които се отразяват 

върху икономическите особености на предоставените услуги и е възприел икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка. Участникът се е съобразил с конкретните условия и 

счита, че те обуславят ниска обща стойност на вложените човекочасове. Предложена е 

организация за изпълнение на предвидените проектни дейности по договора, която ще се 

поддържа през цялото времетраене на проектните и строителни дейности. 

След разглеждане и обсъждане на представената от участника писмена обосновка, 

комисията единодушно реши, че участникът не е изяснил подробно начина на образуване на 

ценовото си предложение при оферираната от него цена, а именно:  

Участникът не е посочил конкретни стойности на човекочасове на проектанти и 

технически сътрудници към съответните части, поради което и на основание чл. 72, ал. 3, 

предложение второ от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника да представи 

допълнително уточняваща конкретна информация по показателя за оценка „Стойност за 

проектиране” какви са предвидените разходи за изработване на инвестиционни проекти по 

части в това число: човекочасове на проектанти и технически сътрудници към съответните 

части.  

Комисията единодушно взе решение уточняващата информация да се представи в 5 (пет) 
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дневен срок от получаване на искането в писмен вид в деловодството на Възложителя на 

административен адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67. За целта същия ден се 

подготви писмо с искане за представяне на конкретна уточняваща информация до 

представляващите участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД. 

 

 

1.4. Участник: Оферта № 47 с вх. РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 16.12 ч., от „КАПИТОЛ 

ГРУП” ЕООД, ЕИК 131112176, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

„Средец”, бул. „Васил Левски” № 14, партер, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

 

Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е съобразена с Национална класификация на професиите и длъжностите за 

2016 год. и  Минимален осигурителен доход за 2016год. за служители на длъжност проектант с 

пълна проектантска правоспособност, който е 620 лв./месец. В табличен вид той е посочил МОД 

за 2016г. – 620лв. на месец, разходи за дневна работна заплата на база средно 22 работни дни – 

28,18 лв.на ден при 8 часов работен ден, разходи за гориво и амортизация и заложена фирмена 

печалба.  

При така заложените показатели, участникът формира цена за авторски надзор на час 4,14 

лв./час. 

От представените изчисления е видно, че те са обосновани и реалистични и са спазени 

всички изисквания за минимална цена на труда и всички други законови рамки. 

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна  и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2 и  4 от ЗОП. 

 

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема  представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена от 4,14 лв/час за часова ставка за авторски надзор.  
 

1.5. Участник: Оферта № 53 с вх. РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Алеко Константинов” № 44, ап. 13, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка; 

  

 В представената обосновката участникът се е съобразил с всички нормативни и 

подзаконови нормативни актове, както във връзка с проектирането, така и относно 

изпълнението на СМР.  Предложените стойности за проектиране и изпълнение на СМР са 

съобразени със съгласуваните от МРРБ максимални референтни стойности.  Големият 

проектантски опит и практика,  посочени от участника,  в изработване на множество проекти за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, позволява 

изработването на инвестиционния проект в кратък срок, което ще благоприятства 

икономическото изпълнение. Участникът е кадрово и технически обезпечен за извършване на 

оферираните строително-монтажни дейности, което води до намаляване на времето и разходите 

за извършването им по изпълнение на обществената поръчка.  Посочени са и контактите с 

производители и дистрибутори на строителни материали, с които участникът е постигнал 

преференциални цени като преференциален техен клиент, водещи до намаляване 

себестойността на материалите и до възможността да бъде предложена стойност 

по-благоприятна за Възложителя. За изпълнение на строително-монтажните работи участникът 

прилага метода на акордните наряди, като по този начин се намалява времето за организация  и 

оптимизиране на работата, както и намаляване на разходите. 

 

След разглеждане и обсъждане на представената от участника писмена обосновка, 

комисията единодушно реши, че участникът не е изяснил подробно начина на образуване на 

ценовото си предложение при оферираната от него цена, а именно:  

Участникът не е посочил конкретни стойности на човекочасове на проектанти и 
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технически сътрудници към съответните части. 

Участникът не е посочил приблизителни анализни цени за отделните предвидени за 

изпълнение на обекта СМР, съобразени с конкретни часови ставки, разходни норми за 

ремонтните видове СМР и съответната пазарна цена на ресурса, както и съгласно предложените 

от участника линеен график и техническо предложение, поради което и на основание чл. 72, ал. 

3, предложение второ от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника да 

представи допълнително уточняваща конкретна информация: 

1. По показателя за оценка „Стойност за проектиране” да уточни  предвидените разходи 

за изработване на инвестиционни проекти по части в това число: човекочасове на проектанти и 

технически сътрудници към съответните части. 

2. По показателя за оценка „Стойност СМР”, да представи приблизителни анализни цени 

за отделните предвидени за изпълнение на обекта СМР, съобразени с конкретни часови ставки, 

разходни норми за ремонтните видове СМР и съответната пазарна цена на ресурса, както и 

съгласно предложените от Вас линеен график и техническо предложение. 

Комисията единодушно взе решение уточняващата информация да се представи в 5 (пет) 

дневен срок от получаване на искането в писмен вид в деловодството на Възложителя на 

административен адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67. За целта същия ден се 

подготви писмо с искане за представяне на конкретна уточняваща информация до 

представляващия участника ДЗЗД „РЕСТИНИ”. 

 

2. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София,  

ж.к. „Христо Смирненски“ , бл.32А. 

 

2.1. Участник: Оферта № 28 с вх. РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 13.48 ч., от 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Възраждане”, бул. „инж. Иван Иванов” № 63, участник за обособена 

позиция № 6 от обществената поръчка; 
 

          В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски надзор 

за всяка една специалност. Приложени са трудови и граждански договори с конкретни цени. 

В част „проектиране” е посочен  предвиденият експертен ресурс за изготвяне на работни 

проекти, съобразно наименованието на дейността и техническото задание за проектиране на 

възложителя, предвидената продължителност в дни, предвидените експерти за изпълнение на 

съответната дейност и общия брой човекодни. 

Представени са разбивки за проектантски труд по специалности, за конкретен период от време, 

което оформя и крайната офертна цена за проектиране. Приложени са конкретни фирмени 

методологии, определени от различни фактори и като процес на управление на човешки ресурси 

и време, конкретизирани в обосновката. Предложената цена за проектиране е в размер на 

33300,00лв. 

         По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка 

цитира минималния осигурителен праг за 2017 г. за архитекти и инженери -проектанти  в размер 

на  631 лв. Изчислява средния брой работни дни на месец и получава минимална часова ставка 

3,82 лв./час. 

         Предложената от него в офертата му часова ставка за авторски надзор е 20 лв/час, с което 

са  спазени законовите разпоредби. 

         Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се  до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1,2 и 4 от ЗОП. 

           Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена за проектиране  размер на 33300,00 лв и часова ставка за 

авторски надзор - 20,00 лв./час.  

 

2.2. Участник: Оферта № 37 с вх. РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 14.48 ч., от 

ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
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„Боянски водопад” № 106, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; – 

данни от документацията; 

 

          В обосновката си участникът се е позовал на чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП по отношение на 

избраното техническо решение и е посочил, че при изготвяне на ценовата оферта се е съобразил 

с „Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 

услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране“ на 

КИИП, както и на „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги от архитектите в устройственото планиране и инвестиционно 

проектиране“ на КАБ.  

         В предвид на гореизложеното са конкретизирани часови ставки по различните 

специалности, които доказват предложената осреднена часова ставка за авторски надзор в 

размер на 21,67 лв./час. 

         Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1 и 2 от ЗОП. 

         Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП,  комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена от 21,67 лв/час за часова ставка за авторски надзор.  

 

2.3. Участник: Оферта № 43 с вх. РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 15.46 ч., от 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Триадица”, бул. „България” № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, участник за обособена 

позиция № 6 от обществената поръчка; 

 

          В обосновката си участникът е направил описание на конкретните дейности, които ще 

бъдат възложени и обхвата на предвиденото за изпълнение проектиране, съгласно техническото 

задание за проектиране. 

         Посочен е предвидения експертен ресурс за изготвяне на работни проекти, като е посочено 

наименование на дейността, съобразно техническото задание за проектиране на възложителя, 

предвидената продължителност в човеко-часове, предвидените експерти за изпълнение на 

съответната дейност и общия брой човеко часове. 

         Представена е разбивка за проектантски труд по специалности, брой проектанти и 

технически сътрудници, необходими човеко-часове и стойност на човеко-час за проектант и 

технически сътрудник, както и разходи за материали и консумативи, режийни и 

амортизационни, транспортни и разходи за социални и здравни осигуровки(в табличен вид), 

което формира и крайната цена на участника. Приложена е конкретна фирмена методология при 

проектиране, определена от различни фактори, като процес на управление на човешки ресурси и 

време, конкретизирани в обосновките. 

         Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл. 72, ал. 2, точка 2 от ЗОП. 

         Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата стойност за проектиране в размер на 25666,00лв.  

 

3. Обособена позиция № 8  – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

 

3.1. Участник: Оферта № 8 с вх. РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика” , ул. „Люти брод” № 3, ет. 1, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 
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В обосновката си участникът е посочил експертите и тяхното възнаграждение във всеки 

един от  екипите по „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите” и  „Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството и изготвяне на окончателен доклад”. Посочени са и броя на техните посещения 

на обекта и тяхното заплащане на брой посещение, както и заплащането на всеки експерт за 

изготвяне на становища за въвеждане в експлоатация на строежа. В обосновката на цената са 

включени; социални осигуровки, административно-управленски разходи,непредвидени 

разходи и печалба.  

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1 и 2  от ЗОП 

      Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена в размер на 13043,00лв. за: „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството”. 

 

4. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

4.1. Участник: Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, 

бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 1, участник за обособена позиция № 11 от обществената 

поръчка; 

 

Участникът е посочил в обосновката си всички експерти по трудово правоотношение, които 

ще участват в изготвянето на комплексния доклад. 

 В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт и специалист в 

човекочасове, тяхното заплащане, разходите свързани с работата им, разходи за транспорт, 

логистика и консумативи, планиран резерв и печалба. 

Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 

2017 г. минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни 

групи професии. 

 Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2,3 и 4 от ЗОП 

       Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена в размер на 13477,75лв. за: „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството”. 

 

5. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

5.1. Участник: Оферта № 6 с вх. РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. Г, участник за обособена позиция № 

12 от обществената поръчка; 

 

Участникът в обосновката си предвижда да приложи мултидисциплиниран и 

разходно-спестяващ подход, мобилизирайки екип от старши експерти, стажант-експерти и 
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технически сътрудници, които са  на трудови договори в дружествата, участници в 

Обединението. 

 В табличен вид са представени разходите за възнагражденията на експертите, в които са 

включват и непреки разходи и печалба. В оферираната цена са включени и преките разходи 

като: отпечатване на материали, транспорт и командировъчни.  

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, и 2 от ЗОП 

      Мотивирана от предложеното, на основание чл. 72, ал 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена в размер на 14777,00лв. за: „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството”. 

 

5.2. Участник: Оферта № 35 с вх. РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 14.28 ч., от „ИНТКОНС” 

ЕООД, ЕИК 131553690, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, 

бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 7, участник за обособена позиция № 12 от обществената 

поръчка; 

 

Участникът  в обосновката си е посочил, че при изпълнение на поръчката ще ползва 

експерти, които са на граждански договор, с оглед на което няма да бъдат внасяни осигурителни 

вноски от страна на дружеството, предвид факта, че същите се водят самоосигуряващи се лица 

по смисъла на НАРЕДБАТА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, 

българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Това само по себе си води до 

намаляване на разходите за възнаграждение на тези експерти, а оттам и на общите разходи. 

В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт, разходите свързани с 

работата им, разходи за транспорт, логистика и консумативи, планиран резерв и печалба. 

Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 

2017 г. минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни 

групи професии. 

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2, 3 и 4 от ЗОП 

      Мотивирана от гореизложеното, на основоние чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена в размер на 13368,70лв. за: „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството”. 

 

И.  На дата 03.05.2017г. в 10.00 часа, в зала 308, на закрито заседание се събра комисията, 

назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина”. Във 

връзка с констатирано  наличие на необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 

72, ал. 1 от ЗОП,  представени писмени обосновки и изискана от комисията допълнително 

уточняваща конкретна информация на основание чл. 72, ал. 3, предложение второ от ЗОП 

от участниците  „Главболгарстрой” АД и ДЗЗД „Рестини”, същите са представили в срок 

уточняваща информация, а именно: 

  

1.   С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [45]/19.04.2017 г. от участника  „Главболгарстрой” 

АД е изискана уточняваща информация на основание чл. 72, ал. 3, предложение второ от ЗОП. 

      Искането е получено от представител на дружеството участник на 20.04.2017 г. съгласно 

обратна разписка, изпратено по факс, с индекс – ОК на 19.04.2017г. изпратено на имейл на 

участника на 19.04.2017 г., и приложен входящ номер от деловодството на участника. 

       В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [68]/02.05.2017г. участникът 

е представил допълнително уточняваща конкретна информация за предлаганата цена. 

 

2.    С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [46]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД „Рестини”, е 

изискана уточняваща информация на основание чл. 72, ал. 3, предложение второ от ЗОП. 
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       Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно отбелязване 

на екземпляр на писмото . 

       В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 – [69]/02.05.2017г. участникът 

е представил допълнително уточняваща конкретна информация за предлаганата цена. 

 

         Комисията пристъпи към разглеждане на представената от двата участника 

уточняваща информация по Обособена позиция 2: - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр.София, ж.к.„Христо Смирненски” 

, бл. 27 А.   

 

1. Участник: Оферта № 41 с вх. РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Витоша”, ул. „Дамяница № 3-5”, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

 

  В  представената уточняваща информация, участникът е посочил в табличен вид 

проектантския труд по различните специалности в човекочасове. Приема, че конкретното 

проектиране не изисква високо технологични и нестандартни решения и приема осреднена цена 

на проектантския труд в размер 25,02501лвл/час часова ставка. Крайната цена е оформена, като 

е умножен общия брой човекочасове – 884 с посочената осреднена часова ставка за 

проектантски труд. 

  Представената обосновка, ведно с уточняващата информация към нея, е обективна и 

изчерпателна и отговаря на изброените  обстоятелства по чл.72, ал.2, т. 1-4 от ЗОП. 

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 22122,11лв.  

 

2. Участник: Оферта № 53 с вх. РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Алеко Константинов” № 44, ап. 13, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка; 

 

          В представената  уточняваща информация, в част „проектиране”, участникът  е посочил в 

табличен вид проектантския труд по различните специалности в човекочасове; приел е 

осреднена часова ставка в размер на 23,00 лв./час; включил е и печалба, както и такса за 

становище на ПБЗН за проекта. Така е сформирал окончателната стойност за проектиране в 

размер на 25100,00лв. 

           По отношение сформиране на цените за отделните видове СМР, участникът е представил 

подробни анализни цени, с отразени в тях цени за труд, материали, допълнителни разходи и 

печалба и други, съгласно приетите нормативни изисквания за съставяне на единични цени в 

строителството. 

   Представената обосновка, ведно с уточняващата информация към нея, е обективна и 

изчерпателна и отговаря на изброените  обстоятелства по чл.72, ал.2, т. 1,2 и 3 от ЗОП. 

         Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 

образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 25100,00лв. и за изпълнение 

на СМР в размер на 831358,60лв. без ДДС.  

 

Й. На дата 04.05.2017 година в 9.00 часа, в зала 308, находяща се на трети етаж в 

административната сграда на район „Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67, на 

закрито Заседание се събра комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина”. На заседанието присъстваха 

всички членове от редовния състав. 

 

Комисията се запозна със съдържанието на техническите и ценовите оферти на 
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участниците, при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и пристъпи 

към оценка на офертите по методика за оценка, посочена в документацията за участие, а 

именно:  

 

За обособени позиции от 1 до 6: „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа 

следните показатели: 

 

I. Оценка по „финансов показател” - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 

където 

П1 – брой точки получени  от участника по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника по показателя 2. Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой точки:10 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10 
където: 

Цi е предложената цена за проектиране на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части) - максимален 

брой точки:5 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 
където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален брой точки:45 
Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 
където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците 

 

  

IІІ. Оценка по технически показатели (ТП)      - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, 

където 

 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете 
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Наименование на показателя за оценка Точки 

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране  до 15 т. 

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 

проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 

да бъдат заложени. От предложената организация е видно, че са съобразени 

всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 

компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху 

изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за 

минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. 

15 

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 

проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 

да бъдат заложени. От предложената организация не е видно, че са съобразени 

всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 

компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 

Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху 

изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за 

минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. 

10 

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 

проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 

да бъдат заложени. От предложената организация не е видно, че са съобразени 

всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 

компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Не 

са разгледани възможните рискове, които биха оказали влияние върху 

изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за 

минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да 

доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи 

от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал 

изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно 

изискванията Възложителя. 

5 

Наименование на показателя за оценка Точки до  20 

т. 

 Б. Технология 

за 

строителство 

 

 

Представено е ясно 

и подробно 

описание на 

технологията на 

строителство, като 

е спазена 

технологичната 

последователност 

на всички 

строителни работи 

и разбиването им 

по дейности, вкл. 

обхват на работите. 

Всички изложени 

методи са 

приложими.  

Представено е ясно 

описание на 

технологията на 

строителство. 

Описана е 

последователността 

на изпълнение на 

отделните процеси, 

но са установени до 

2 дейности, за 

които са  налице 

несъществени 

пропуски и/или 

частично 

съответствие с 

изискванията на 

Представено е ясно 

описание на 

технологията на 

строителство. Описана 

е последователността 

на изпълнение на 

отделните процеси, но 

са установени над 2 

дейности, за които са  

налице несъществени 

пропуски и/или 

частично съответствие 

с изискванията на 

Възложителя и/или 

нормативни 

изисквания. 
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Наименование на показателя за оценка Точки 

до 5т. 

В. Управление на рисковете 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 

възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

  - Забава при стартиране на работите; 

  - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

  - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес; 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта; 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;  

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя; 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области 

и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил 

степента на въздействието им върху изпълнението на договора 

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 

конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от 

настъпилия риск. 

5 

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, 

но е в сила поне едно от следното: 

 - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните 

проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния 

риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за 

преодоляване/предотвратяване са формално описани. 

 - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника 

не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и 

преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му 

3 

От описанието е 

видно, че ще бъдат 

спазени всички 

изисквания на 

Възложителя и 

нормативните 

актове.  

Възложителя и/или 

нормативни 

изисквания. 

 

а Част 

„Архитектура” 

4 2 0.5 

б Част 

„Kонструкции” 

4 2 0.5 

в Част „ВиК” 4 2 0.5 

г Част „ОВ” 4 2 0.5 

д Част „Електро” 4 2 0.5 
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Формулата, по която се изчислява Комплексната оценка (КО) за всеки участник, е: 

КО = ТП + ФП 

 

Участникът, който получи най-висока комплексна оценка (КО) на офертата се класира на първо 

място. 

 

За обособени позиции от 7 до 12: „най-ниска цена“.  
 

За обособени позиции от 13 до 18: „най-ниска цена“.  

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. – 

15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 

130479237 

Позиция 1: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

 

 

 

 

 

П1= (26400/26400) х 10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (25/25) х 5 = 5 точки  
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П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

П3 = (861800,36/861800,36) х 45 = 45 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

ТП = 28,5 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 60 + 28,50  = 88,50 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 

ч., от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 126615172 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (10000/52600) х 10 = 1,90 точки 
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Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (4,14/7,50) х 5 = 2,76 точки  

 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/1082773,28) х 45 = 34,55 точки 

 

 

 

 

 

ФП = 1,9 + 2,76 + 34,55 = 39,21 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП  КО = 39,21 + 36  = 75,21 точки  
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       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 

ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (10000/10000) х 10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (4,14/12,08) х 5 = 1,71 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/1275730,38) х 45 = 29,33 точки 
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Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

ФП = 10 + 1,71 + 29,33 = 41,04 точки 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 41,04 + 36  = 77,04 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 13.23 

ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 175254451 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски надзор 

на час (осреднена между цената на 

всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (10000/53856) х 10 = 1,86 точки 
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П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

  

 

 

 

 

П2 = (4,14/40) х 5 = 0,52 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/1271226) х 45 = 29,43 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 1,86 + 0,52 + 29,43 = 31,81 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 

 КО = 31,81 + 36  = 67,81 точки  
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       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 

15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 

831652485 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски надзор 

на час (осреднена между цената на всички 

части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички части) 

- максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на 

СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (10000/22122,11) х 10 = 4,52 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (4,14/35) х 5 = 0,59 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/1119810,91) х 45 = 33,41 точки 
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Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

ФП = 4,52 + 0,59 + 33,41 = 38,52 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 38,52 + 36  = 74,52 точки  

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 

16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

131112176 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски надзор 

на час (осреднена между цената на всички 

части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

 

 

 

 

 

П1= (10000/30630,60) х 10 = 3,26 точки 
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проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички части) 

- максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на 

СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П2 = (4,14/4,14) х 5 = 5 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/1279518,46) х 45 = 29,24 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 3,26 + 5,00 + 29,24 = 37,50 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 37,50 + 36  = 73,50 точки  
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       УЧАСТНИК  Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 

16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 

177019765 

Позиция 2: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (10000/25100) х 10 = 3,98 точки 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

 

 

 

 

  

П2 = (4,14/35) х 5 = 0,59 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 = (831358,60/831358,60) х 45 = 45 точки 
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Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

ФП = 3,98 + 0,59 + 45,00 = 49,57 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 34 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 49,57 + 34  = 83,57 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. – 

12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, ЕИК  

Позиция 3: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (23500/23500) х 10 = 10 точки 
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на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (20/20) х 5 = 5 точки  

 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

 

П3 = (602166,82/602166,82) х 45 = 45 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

 

 

 

ТП = 36 точки 
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рисковете 

 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 60 + 36  = 96 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. – 

09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 833175762 

Позиция 4: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (24431,56/24431,56) х 10 = 10 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (10/20,95) х 5 = 2,39 точки  

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 
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по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

П3 = (759000/768141) х 45 = 44,46 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 10 + 2,39 + 44,46 = 56,85 точки 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 56,85 + 36  = 92,85 точки  

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. – 

15.17ч., от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, ЕИК 202745799 

Позиция 4: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 
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по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

П1= (24431,56/25900) х 10 = 9,43 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (10/10) х 5 = 5 точки  

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

П3 = (759000/759000) х 45 = 45 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 9,43 + 5 + 45 = 59,43 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

 

 

 

ТП = 36 точки 
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рисковете 

 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 59,43 + 36  = 95,43 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. – 

12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” 

Позиция 5: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (59800/59800) х 10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2 = (28/28) х 5 = 5 точки  

 

 

 

 

 

 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 
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брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

П3 = (1595350/1595350) х 45 = 45 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

ТП = 25,5 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 60 + 25,5  = 85,5 точки  

 

       УЧАСТНИК  Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 

13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

200388512 

Позиция 6: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 
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П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

П1= (25666/33300) х 10 = 7,71 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П2 = (20/20) х 5 = 5 точки  

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

П3 = (1604894,50/1649590,93) х 45 = 43,78 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП =7,71 + 5 + 43,78 = 56,49 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

 

 

 

ТП = 36 точки 
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ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 56,49 + 36  = 92,49 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 

14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” 

Позиция 6: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (25666/58687,88) х 10 = 4,37 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П2 = (20/21,67) х 5 = 4,61 точки  
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П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

П3 = (1604894,50/1671267,52) х 45 = 43,21 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 4,37 + 4,61 + 43,21 = 52,19 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 52,19 + 36  = 88,19 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 

15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” 

Позиция 6: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 
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по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (25666/60200) х 10 = 4,26 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

П2 = (20/25) х 5 = 4 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

 

П3 = (1604894,50/1604894,50) х 45 = 45 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП = 4,26 + 4 + 45 = 53,26 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 
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ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

ТП = 28,5 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 53,26 + 28,5  = 81,76 точки  

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 

15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469 

Позиция 6: 

 

Финансов показател - до 60 т.  

ФП = П1 + П2 + П3 ,  където 

П1 – брой точки получени  от участника 

по показателя 1. Цена за проектиране 

П2 – брой точки получени  от участника 

по показателя 2. Цена за авторски 

надзор на час (осреднена между цената 

на всички части) 

П3 – брой точки получени  от участника 

по показателя 3. Цена за строителство 

 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален 

брой точки:10 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране 

на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час 

(осреднена между цената на всички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1= (25666/25666) х 10 = 10 точки 
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части) - максимален брой точки:5 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 , където: 

Цi е предложената цена за авторски 

надзор на час на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

авторски надзор на час от участниците 

 

 

 

 

  

П2 = (20/45) х 5 = 2,22 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 - Цена за строителство - максимален 

брой точки: 45 

Оценката по този показател се определя 

по следната формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45 , където: 

Цi е предложената цена на изпълнение 

на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на 

изпълнение на СМР от участниците 

 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2 + П3 

 

 

 

 

 

П3 = (1604894,50/1657951,26) х 45 = 43,56 точки 

 

 

 

 

 

 

ФП =10 + 2,22 + 43,56 = 55,78 точки 

 

 

 

Технически показатели (ТП)   - до 40 т. 

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

 

ПА– брой точки получени  от участника 

по показателя А. Организация за 

изпълнение на инвестиционното 

проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника 

по показателя Б. Технология за 

строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника 

по показателя В. Управление на 

рисковете 

 

 

 

 

ТП = 36 точки 

 

Комплексна оценка /КО/  КО = ТП + ФП 

 

 КО = 55,78 + 36  = 91,78 точки  
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       УЧАСТНИК  Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. – 

11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ 

-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД  

Позиция 7: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 12600,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК  Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 

09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 

130188559 

Позиция 8: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 20610,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 

13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 

176593141 

Позиция 8: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 13043,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. – 

14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 

201883701 

Позиция 8: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 24684,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. – 

16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

126720807 

Позиция 8: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 18200,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК/  Оферта Оферта № 

РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от 

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 

121748902 

Позиция 9: 
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За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

Предложена цена – 12000,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. – 

15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 131220853 

Позиция 9: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 5800,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. – 

12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847 

Позиция 10: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 5400,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. 

-10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 

131192254 

Позиция 11: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 29750,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 

11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 040463255 

Позиция 11: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 17970,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 

14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

131127235 

Позиция 11: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 13477,75 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 

08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 

121359317 

Позиция 12: 
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За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

Предложена цена – 26949,30 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 

11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 

КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940 

Позиция 12: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 14777,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 

15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, 

ЕИК 175387957 

Позиция 12: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 27000,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 

16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

103950959 

Позиция 12: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 22072,76 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 

14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690 

Позиция 12: 

 

За обособени позиции от 7 до 12: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 13368,70 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № 

РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г.-14.06ч., от 

„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, 

ЕИК 201387324 

Позиция 14: 

 

За обособени позиции от 13 до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 7985,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 

11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, 

БУЛСТАТ 176778122 
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Позиция 16: 

 

За обособени позиции от 13 до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 2350,00 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 

15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 

175455625 

Позиция 16: 

 

За обособени позиции от 13до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 4638,87 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 

15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, 

ЕИК 175129387 

Позиция 17: 

 

За обособени позиции от 13 до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 7757,37 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. – 

16.34 ч., от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ 

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 

203805808 

Позиция 17: 

 

За обособени позиции от 13 до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 10787,14 лв. 

 

 

       УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. – 

16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, 

ЕИК 203911957 

Позиция 18: 

 

За обособени позиции от 13 до 18: 

„Най-ниска цена“.  

 

 

 

Предложена цена – 10888,88 лв. 

 

 

 

VI. Класиране на участниците 

      Като взе в предвид получените  комплексни оценки по съответните обособени 

позиции, единодушно реши да предложи на Възложителя следното класиране на 

участниците: 

 

1. Обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27. 

Първо място:  - „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 130479237  с   88,50 точки 
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2. Обособена позиция №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

Първо място: ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765  с  83,57  точки 

Второ място: „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776   с   77,04  точки 

Трето място:  „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 126615172   с   75,21 точки 

Четвърто място: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485   с   74,52 точки 

Пето място: „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131112176   с   73,50 точки 

            Шесто място: „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 175254451   с   67,81 точки 

 

3. Обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54. 

Първо място: ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”    с   96 точки 

 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 

218. 

Първо място: „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799 с 95,43 точки 

Второ място: „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 833175762   с   92,85  точки 

 

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33. 

Първо място: ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”    с   85,5 точки 

 

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Първо място: „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512   с   92,49 точки 

Второ място: „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469    с   91,78 точки 

Трето място: ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”   с   88,19 точки 

Четвърто място: ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”    с   81,76 точки 

 

7. Обособена позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

Първо място: „ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206 с предложена 

цена 12600 лв. 

 

8. Обособена позиция № 8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 
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Първо място: ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 

176593141 с предложена цена 13043 лв. 

Второ място: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807 с предложена цена 18200 лв. 

Трето място: „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 130188559 с предложена цена 20610 лв. 

Четвърто място: „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 201883701 с предложена цена 24684 лв. 

 

9. Обособена позиция № 9 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Слатина“, бл.54 (по обособена позиция 3). 

 

Първо място: „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853 с предложена цена 5800 лв. 

Второ място: „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 121748902 с предложена цена 12000 лв. 

 

10.  Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4) 

Първо място: „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847 с предложена цена 5400 лв.  

 

11. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

Първо място: „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 с предложена цена 13477,75 лв. 

Второ място: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 040463255 с предложена цена 17970 лв. 

Трето място: „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 131192254 с предложена цена 29750 лв. 

 

12. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

Първо място: „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690  с предложена цена 13368,70 лв. 

Второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940 с предложена цена 

14777 лв. 

Трето място: „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 103950959 с предложена цена 22072,76 лв. 

Четвърто място: СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121359317 с предложена цена 26949,30 лв. 

Пето място: „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175387957 с предложена цена 27000 лв. 

 

13. Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 
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Първо място: „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324 с предложена цена 

7985 лв. 

 

14. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. 

„Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4). 

 

Първо място: ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 176778122 с предложена цена 2350 лв. 

Второ място: „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 175455625 с предложена цена 4638,87 лв. 

 

15. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

Първо място: „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 

175129387 с предложена цена 7757,37 лв. 

Второ място: „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 

203805808 с предложена цена 10787,14 лв. 

 

16. Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6). 

Първо място: „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 203911957 с предложена цена 10888,88 лв. 

 

        Гореописаните констатации на комисията, относно оценяването и класирането на 

участниците по обособени позиции са подробно отразени в Протокол № 4 от 26.04.2017г. 

 

VII. Предложение за отстраняване на кандидати или участници 

 

Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани следните 

участници:  

 

1. „ЕЛИТ – КНС“ ЕООД, ЕИК 121072185, с Оферта № 9, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г., подадена  по обособена позиция № 1. 

 

2.Участник „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 109514564, с Оферта № 10, с вх.№ 

РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г., подадена по обособена позиция № 3. 

 

3.Участник „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 130576215, с  Оферта № 18, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г., подадена по обособена позиция № 4. 

 

4.Участник „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 130286681, с Оферта № 20, с вх. № РСЛ16 – ТД26 – 

1966/22.11.2016г., подадена по обособена позиция № 11. 

 

          5.Участник  СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, с Оферта № 22, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 6. 

 

 6.Участник „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, с Оферта № 25, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 2. 
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 7.Участник „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 131264522, с Оферта № 29, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г.,  подадена по обособена позиция № 6. 

 

8.Участник ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 177062300, с  Оферта № 30, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 2. 

 

9.Участник „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД, ЕИК 121242342, с Оферта № 31, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 5. 

 

 10. Участник „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 83155095, с Оферта № 32, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 3. 

 

 11. Участник „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 121214364, с Оферта № 36, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г.,  подадена по обособена позиция № 4. 

 

 12. Участник „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, ЕИК 201041482, с Оферта № 38, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г.,  подадена по обособена позиция № 4. 

 

 13. Участник „ПРЕСТИЖ – Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, с Оферта № 42 с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 3. 

 

 14. Участник „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 122001277, с Оферта № 46, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 1 от обществената поръчка;  

15. Участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, с Оферта № 48, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 5. 

 

16. Участник „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, ЕИК 121288539, с Оферта № 49, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г.,  подадена по обособена позиция № 4; 

 

17. Участник „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 175192423, с Оферта № 52, с вх. №  

РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г., подадена по обособена позиция № 12. 

 

18.Участник ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, БУЛСТАТ 177020760, с Оферта № 55, с вх. №  

РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г.,  подадена по обособена позиция № 2. 

 

 

              VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник 

 

А. Мотиви за допускане на участници в обществената поръчка: 

 

А.1. Участниците са доказали съответстието си с изискванита за лично състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 1/29.11.2016г./ След 

разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са представени 

всички необходими документи. Следните участници отговарят на изискванията за лично 

състояние и съответстват на критериите за подбор, а именно: 

 

1. Оферта № 8, подадена от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енерджи”, с вх. № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г.,  по обособена позиция № 8; 

2. Оферта № 11, подадена от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, с вх. №  

РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г.,  по обособена позиция № 12; 

3. Оферта № 34, подадена от „ЕН ЕКИП” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. 

по обособена позиция № 8; 

4. Оферта № 41, подадена от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, с вх. №  

РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г.  по обособена позиция № 2; 

5. Оферта № 54, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № 
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РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. по обособена позиция № 8; 

 

А.2. Участниците са депозирали допълнително документи в срок от 5 /пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 

9 от ППЗОП и са доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите за подбор 

/констатирано от комисията в Протокол № 2/27.03.2017г./. С представените документи 

участниците са отстранили несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. 

Комисията единодушно е приела, че в срока от 5 работни дни участниците са представили 

допълнителни документи и информация, доказващи съответствието им с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, 

при обстоен преглед на офертите и допълнително представените документи, комисията е 

установила, че техническите предложения на изброените участници могат да бъдат разгледани. 

Комисията е извършила оценяването на техническите предложения и е решила единодушно да 

допусне следните участници до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри, а 

именно: 

  

1. Оферта № 2, подадена от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. по обособена позиция № 11 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1873(2)/07.03.17г.;  

2. Оферта № 4, подадена от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. по обособена позиция № 12 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1884(2)/07.03.17г.; 

3. Оферта № 16, подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. по обособена позиция № 7 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1958(2)/07.03.17г. ; 

4. Оферта № 12, подадена от „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. по обособена позиция № 12 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1905(2)/08.03.17г.; 

5. Оферта № 43, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. по обособена позиция № 6 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2003(2)/08.03.17г.; 

6. Оферта № 3, подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г. по обособена позиция № 14 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1881(2)/08.03.17г.; 

7. Оферта № 7, подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. по обособена позиция № 11 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1888(2)/08.03.17г.; 

8. Оферта № 13, подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. по обособена позиция № 9 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1953(2)/09.03.17г.; 

9. Оферта № 33, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. по обособена позиция № 11 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1991(2)/09.03.17г.; 

10. Оферта № 44, подадена от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. по обособена позиция № 9 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2004(2)/09.03.17г.; 

11. Оферта № 28, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. по обособена позиция № 6 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1985(2)/09.03.17г.; 

12. Оферта № 1, подадена от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1866 от 04.11.2016г. по обособена позиция № 8 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1866(2)/10.03.17г.; 

13. Оферта № 14, подадена от „Българо-австрийска консултанска компания” АД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. по обособена позиция № 17 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1954 (2)/10.03.17г.; 
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14. Оферта № 15, подадена от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. по обособена позиция № 16 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1955 (2)/10.03.17г.; 

15. Оферта № 27, подадена от „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. по обособена позиция № 2 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1984(2)/10.03.17г.; 

16. Оферта № 35, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. по обособена позиция № 12 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1993(2)/10.03.17г.; 

17. Оферта № 6, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. по обособена позиция № 12 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1887(3)/13.03.17г.; 

18. Оферта № 24, подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. по обособена позиция № 3 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1979 (2)/13.03.17г.; 

19. Оферта № 37, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. по обособена позиция № 6 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1995 (2)/13.03.17г.; 

20. Оферта № 47, подадена от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. по обособена позиция № 2 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2008 (2)/13.03.17г.; 

21. Оферта № 40, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. по обособена позиция № 4 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1999 (2)/14.03.2017г.; 

22. Оферта № 53, подадена от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. 

по обособена позиция № 2 и допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2014 

(2)/14.03.2017г.; 

23. Оферта № 5, подадена от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. по обособена позиция № 16 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1886 (2)/15.03.2017г.; 

24. Оферта № 51, подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. по обособена позиция № 18 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2012 (2)/15.03.2017г. към; 

25. Оферта № 17, подадена от „ЕРОУ“ ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. по 

обособена позиция № 10 и допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1959 

(2)/15.03.2017г.; 

26. Оферта № 21, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. 

по обособена позиция № 4 и допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1974 

(3)/16.03.2017г.; 

27. Оферта № 19, подадена от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. по обособена позиция № 2 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1965 (3)/16.03.2017г.; 

28. Оферта № 23, подадена от „Д § Д” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. по 

обособена позиция № 2 и допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1978 

(2)/16.03.2017г.; 

29. Оферта № 26, подадена от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. по обособена позиция № 5 към допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1983 (2)/17.03.2017г.; 

30. Оферта № 39, подадена от „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. по обособена позиция № 6 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1997 (2)/17.03.2017г.; 

31. Оферта № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. по обособена 

позиция № 17 и допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2011 (2)/17.03.2017г.; 
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32. Оферта № 45, подадена от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. по обособена позиция № 1 и допълнителни 

документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2005 (2)/20.03.2017г.; 

 

Б. Мотиви за отстраняване на участници в обществената поръчка:  

 Б.1. При отваряне на офертите на участниците, комисията е установила, че е нарушено 

изискването в подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за 

подбор“ от документацията на Възложителя, в опаковката задължително да се постави отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" /констатирано от 

комисията в Протокол № 1/29.11.2016г./. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 

предложение последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата 

за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, 

изброените участници следва да бъдат предложени на Възложителя за отстраняване, а именно: 

 

1. Оферта № 20, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1966/22.11.2016г. от „СТиКО-2000“ ООД, за 

участие по обособена позиция № 11. 

В Протокол № 1 от 29.11.2016г., комисията е установила, че офертата е подадена в съответствие 

с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При отваряне на офертата, комисията е констатирала, че пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ е отворен - не е запечатан надлежно. След обсъждане, комисията единодушно 

реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като 

същата не е изготвена в съответствие с документацията за участие. Съгласно подточка 14.3, от точка 

14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за подбор“ от документацията за участие в 

процедурата изрично е записано, че в опаковката задължително се поставя отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Съгласно разпоредбата на чл. 107, 

точка 1 предложение последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да 

бъде отстранен от участие в процедурата. Това условие, поставено от възложителя в 

документацията за участие, отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника „СТиКО-2000“ ООД на основание чл. 107, точка 1, предложение последно 

от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

 

2. Оферта № 55, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. от ДЗЗД 

„КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, за участие по обособена позиция № 2. 

В Протокол № 1 от 29.11.2016г., комисията е установила, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията констатира, че  липсва 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а ценовото предложение на участника е 

поставено в папка, заедно с документите за подбор на участника. След обсъждане, комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с документацията за участие. 

Съгласно подточка 14.3 от точка 14 „Подаване на оферта“, Раздел IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката задължително се 

поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

който съдържа ценовото предложение по подточка 13.1.6, от точка 13 „Съдържание  на 

офертите и изисквания” от Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията на 

възложителя. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от ЗОП – 

„участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в 

покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата. Това условие, поставено от възложителя в документацията за участие, отговаря на 

разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид гореизложеното, комисията единодушно е 
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решила да предложи на Възложителя да отстрани от процедурата участника ДЗЗД 

„КОРЕЛ-А4-МОТИВ” на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП и да не 

допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

 

Б.2. Участниците не са доказали съответстието си с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/27.03.2017г./ След 

разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че съгласно чл. 107, 

точка 1 предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии 

за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, 

поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 

документацията”, изброените участници следва да бъдат предложени на Възложителя за 

отстраняване, а именно:  

 

 1. Оферта № 49, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г., от 

„СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4. 

1.Участникът е представил допълнително документи с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2010(2)/13.03.17г. към Оферта № 49, подадена от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД по 

обособена позиция № 4, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка ІІ.18 от 

същия. 

 2. Във връзка с изложеното в точка II. 18.2 и II. 18.3 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., 

комисията единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от 

участие в процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор.  

Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 

обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за 

участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата. Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя да отстрани от процедурата участника „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, ЕИК 

121288539 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата 

на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

2. Оферта № 10, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.16г. от „СТРОЙКОМЕРС“ 

ЕООД, за участие по обособена позиция № 3. 

1. Участникът е представил допълнително документи с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1897(2)/13.03.17г. към Оферта № 10, подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД по 

обособена позиция № 3, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.19. от 

същия. 

2. Във връзка с изложеното в точка II. 19.1 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 109514464 на основание чл. 107, 

точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на 

разглеждане на техническото предложение. 

 

3.Оферта № 22, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-19761/23.11.16г. от СДРУЖЕНИЕ „НЕО 

ДИЗАЙН”, за участие по обособена позиция № 6. 

1.Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1976 

(1)/13.03.17г. към Оферта № 22, подадена от СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, по обособена 

позиция № 6, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.23. от същия. 
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2. Във връзка с изложеното в точка II.23.29 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” на основание чл. 107, точка 1, 

предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане на 

техническото предложение. 

 

4. Оферта № 29, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.16г. от „ПЛАНЕКС БИЛД” 

ООД, за участие по обособена позиция № 6. 

1.Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1986 

(2)/13.03.17г. към Оферта № 29, подадена от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, по обособена позиция № 

6, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.24 от същия. 

2. Във връзка с изложеното в точка II. 24.9 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 131264522 на основание чл. 107, точка 

1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане на 

техническото предложение. 

 

5.  Оферта № 31, подадена подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1988/23.11.16г. от „АТ 

Инженеринг 2000” ООД, за участие по обособена позиция № 5. 

1. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1988 

(2)/13.03.17г. към Оферта № 31, подадена от „АТ Инженеринг 2000” ООД, по обособена 

позиция № 5, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.25 от същия. 

 2. Във връзка с гореизложеното в точка II.25.9 от Протокол № 2 от 27.03.2017г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор.  Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника „АТ Инженеринг 2000” ООД, ЕИК 121242342, на основание чл. 107, 

точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на 

разглеждане на техническото предложение. 

 

 6. Оферта № 18,  подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1963/21.11.16г. от „НАЙС 

БИЛДИНГ“ ЕООД, за участие по обособена позиция № 4. 

1. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1963 

(2)/16.03.2017г. към Оферта № 18, подадена от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, по обособена 

позиция № 4, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.35 от същия. 

2.Във връзка с изложеното в точка II. 35.5, II. 35.6, II. 35.7, II. 35.8, II. 35.9 и II. 35.10 от 

Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не отговаря на 

поставените критерии за подбор.  Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо 
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от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на 

интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен 

от участие в процедурата. Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи 

на Възложителя да отстрани от процедурата участника   „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 

130576215 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата 

на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

7. Оферта № 30, подадена с вх № РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016 г. от ДЗЗД „ПРО АТМ”, 

за участие по обособена позиция № 2. 

1. Участникът е представил допълнително документи с вх. РСЛ16-ТД26-1987 

(2)/17.03.2017г.  към Оферта № 30, подадена от ДЗЗД „ПРО АТМ”, по обособена позиция № 2, 

изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.40 от същия. 

2.Във връзка с изложеното в точка II.40.2 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор.  Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 177062300 на основание чл. 107, точка 

1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане на 

техническото предложение. 

 

8. Оферта № 32, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г. от „РЕСТАВРАЦИЯ” 

ЕАД, за участие по обособена позиция № 3. 
1. Участникът е представил допълнително документи с № РСЛ16-ТД26-1990 (2)/17.03.2017г.  

към Оферта № 32, подадена от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД по обособена позиция № 3, 

изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.43 от същия. 

2.Във връзка с изложеното в точка II. 43.1, II. 43.2,  II. 43.7,  II. 43.8 и  II. 43.10 от Протокол 

№ 2 от 27.03.2017 г., комисията единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да 

бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии 

за подбор. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в 

покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата. Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя да отстрани от процедурата участника „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 831555095 

на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника 

до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

9. Оферта № 48, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. от „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД, по обособена позиция № 5. 

1. Участникът е представил допълнително документи с № РСЛ16-ТД26-2009 (2)/20.03.2017г. 

към Оферта № 48, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД по обособена позиция № 5, 

изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.45 от същия. 

      2. Във връзка с изложеното в точка II.45.2 от Протокол № 2 от 27.03.2017г., комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно 

разпоредбата на чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851 на основание чл. 
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107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на 

разглеждане на техническото предложение. 

 

Б.3. Участниците не са доказали съответстието си с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/27.03.2017г./, тъй като не са 

отстранили непълноти или несъответствия, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 

8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП.  Комисията констатира, че съгласно чл. 107, точка 1 предложение 

първо от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, 

изброените участници следва да бъдат предложени на Възложителя за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата, а именно: 

 

 1.Оферта № 25, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г., от 

„ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, по обособена позиция № 2; 

 2.Оферта № 36, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г., от „БГ-ГРУП” ООД, 

ЕИК 121214364, по обособена позиция № 4;  

 3. Оферта № 52, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г., от „КОРЕКТ СК” 

ООД, ЕИК 175192423, по обособена позиция № 12; 

 

 

 Б4. Участниците са доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите 

за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/27.03.2017г./, но при разглеждане на 

техническите им предложения, комисията е установила, че са нарушили изискването в точка 1.3 

от Раздел I „Общи условия” от документацията на възложителя, където изчерпателно са 

изброени дейностите, които няма да се финансират по Националната програма. Комисията е 

приела, че офертите са неподходящи по смисъла на точка 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно 

разпоредбите на чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП – „участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията” и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, 

изброените участници следва да бъдат предложени на Възложителя за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата, а именно: 

  
1. Оферта № 9, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г., от „ЕЛИТ – КНС“ ЕООД по 

обособена позиция № 1. 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 210 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 
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o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите и методиката за оценка и е установено следното: 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

От анализа на техническото предложение на участника „Елит – КНС“ ЕООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 

от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които няма да се 

финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на сградни инсталации 

не е записана като мярка допустима за финансиране. Допустими са съпътстващи 

строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на първоначалното състояние на 

общите части на сградата вследствие на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката, Участникът е описал дейности  като 

цялостна подмяна на сградна ОВ инсталация, включително всички съпътстващи СМР дейности, 

изграждане на дренажна система около блока, демонтаж и монтаж на настилки в 

околоблоковото пространство, оформяне на подходи и изграждане на рампи за достъпна среда. 

Всички тези дейности са включени в линейния  график.  

Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи 

условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се финансират по 

Националната програма. Водена от горното, комисията прие,  че офертата е неподходяща по 

смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията” и чл. 

107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, участникът следва да бъде отстранен от 

участие в процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „Елит – КНС“ ЕООД, ЕИК 121072185 да бъде отстранен от участие в процедурата на 

основание чл. 107, точка 1, предложение последно и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като 

офертата не съответства на изискванията на документацията на Възложителя, посочени в 

подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и е неподходяща по смисъла на  т.25,§ 2 от ДР на ЗОП. 

 

2. Оферта № 38 подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г., от „СИТИ БИЛД СТУДИО” 

ООД, по обособена позиция № 4. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 197 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 
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o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи - 5 години 

 

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка  и  е  установено следното: 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

От анализа на техническото предложение на участника „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 

от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които няма да се 

финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на сградни инсталации 

не е записана като мярка допустима за финансиране. Допустими са съпътстващи 

строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на първоначалното състояние на 

общите части на сградата вследствие на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. В част 

СМР е описал цялостна подмяна на сградна  водопроводна инсталация във всички входове А, Б, 

В и Г с нови вертикални и хоризонтални клонове от полипропиленови /ПП/ тръби, включително 

всички съпътстващи СМР  работи. Тези дейности са включени и в линейния график. 

Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи 

условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се финансират по 

Националната програма. Водена от горното, комисията прие,  че офертата е неподходяща по 

смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията” и чл. 

107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, участникът следва да бъде отстранен от 

участие в процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, ЕИК 201041482 да бъде отстранен от участие в 

процедурата на основание чл. 107, точка 1, предложение последно и чл. 107, точка 2, буква „а” 

от ЗОП, тъй като офертата не съответства на изискванията на документацията на Възложителя, 

посочени в подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и е неподходяща по смисъла на  т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

3. Оферта № 42 подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г., от „ПРЕСТИЖ – Н.С.” ЕООД, 

по обособена позиция № 3. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 120 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  
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o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години за хидроизолации, 

топлоизолации, тенекеджийски и вътрешни и  външни  довършителни работи 

 

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка  и  е  установено следното: 

 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

От анализа на техническото предложение на участника „ПРЕСТИЖ – Н.С.“ ЕООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 

от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които няма да се 

финансират по Националната програма, а именно:  

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на сградни инсталации 

не е записана като мярка, допустима за финансиране. Допустими са съпътстващи 

строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на първоначалното състояние на 

общите части на сградата в следствие на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. В част 

СМР е описал цялостна подмяна на сградна водопроводна инсталация - нови вертикални и 

хоризонтални  водопроводни  клонове  от полипропиленови /ПП/ тръби, нова спирателна 

арматура,  подмяна на сградни отклонения  от Софийска вода с полиетиленови тръби /ПЕВП/  

тръби с   50мм,  включително всички съпътстващи СМР дейности. Линейният график е 

направен обобщен по видове енергоспестяващи мерки. 

 Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи 

условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се финансират по 

Националната програма. Водена от горното, комисията прие,  че офертата е неподходяща по 

смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията” и чл. 

107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, участникът следва да бъде отстранен от 

участие в процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „ПРЕСТИЖ – Н.С.“ ЕООД, ЕИК 200121819  да бъде отстранен от участие в 

процедурата на основание чл. 107, точка 1, предложение последно и чл. 107, точка 2, буква „а” 

от ЗОП, тъй като офертата не съответства на изискванията на документацията на Възложителя, 

посочени в подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и е неподходяща по смисъла на  т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

4. Оферта № 46 подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г., от „КРАССТРОЙ” ООД, по 

обособена позиция № 1. 

Техническото предложение съдържа: 

 

o Срок за проектиране – 38 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 
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o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 

 

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и  методиката  за оценка  и  е  установено следното: 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

От анализа на техническото предложение на участника „КРАССТРОЙ“ ООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 

от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които няма да се 

финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на сградни инсталации 

не е записана като мярка, допустима за финансиране. Допустими са съпътстващи строително 

монтажни работи, необходими за възстановяване на първоначалното състояние на общите части 

на сградата в следствие на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е описал дейности  като 

цялостна подмяна на сградна ВиК инсталация - изтегляне на нови вертикални водопроводни 

клонове от полипропиленови тръби /ПП/, поетапно демонтаж на вертикални канализационни 

клонове и подмяната им с нови, включително съпътстващи  СМР  работи.  Тези дейности   са  

включени  в  линейния  график.  

  Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи 

условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се финансират по 

Националната програма. Водена от горното, комисията прие,  че офертата е неподходяща по 

смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията” и чл. 

107, точка 2, буква „а”  от ЗОП - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, участникът следва да бъде отстранен от 

участие в процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „КРАССТРОЙ“ ООД, ЕИК 122001277 да бъде отстранен от участие в процедурата на 

основание чл. 107, точка 1, предложение последно и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като 

офертата не съответства на изискванията на документацията на Възложителя, посочени в 

подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката и е неподходяща по смисъла на  т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

 

IX. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място 

участници или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание. 
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      А. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място 

участници за съответната обособена позиция от обществена поръчка с предмет: „Обновяване за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 

община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, а 

именно: 

 

 

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 с 

класирания на първо място участник  „ПРИМАСТРОЙ  21” ООД, ЕИК 130479237. 

 

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А с класирания на 

първо място участник  ДЗЗД „РЕСТИНИ”, с БУЛСТАТ 177019765.   

 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 с класирания на първо място 

участник ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”. 

 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218 с 

класирания на първо място участник „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 

202745799. 

 

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 с класирания на 

първо място участник ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”. 

 

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А –с класирания на 

първо място участник „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512. 

 

7. Обособена позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1) с класирания на 

първо място участник „ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206. 

 

8. Обособена позиция № 8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) с класирания на първо място 

участник ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”,  

с БУЛСТАТ 176593141.  

 

9. Обособена позиция № 9 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, 

бл.54 (по обособена позиция 3) с класирания на първо място участник „СИНКО 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 131220853. 

 

10. Обособена позиция № 10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
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„Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4) с класирания на 

първо място участник  „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847 

 

11. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) с класирания на първо място 

участник  „ИВТ КОНСУЛТ”, с ЕИК  131127235. 

 

12. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6) с класирания на първо място 

участник  „ИНТКОНС” ЕООД, с ЕИК 131553690.  

 

13. Обособена позиция № 14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) с класирания на първо място участник  

„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, с  ЕИК 201387324. 

 

14. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. 

„Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4) с класирания на първо място 

участник ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ”, с БУЛСТАТ 176778122. 

 

15. Обособена позиция № 17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) с класирания на първо място участник 

„БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, с ЕИК 175129387. 

 

16. Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6)” с класирания на първо място участник 

„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, с ЕИК 203911957. 

 

 

Б. Комисията констатира, че за обособени позиции със следните номера:  

 

 

1. Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, ул. 

Мъдрен, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

2. Обособена позиция № 15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

 

няма подадена нито една оферта за участие. По тези обособени позиции от обществената 

поръчка, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата 

на основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  

 

 

Х. Описание на представените мостри и/или снимки – НЕПРИЛОЖИМО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Протокол № 1 от 29.11.2016г. 



2. Протокол № 2 от 27.03.2017г.
3. Протокол № 3 от 10.04.2017г.
4. Протокол № 4 от 26.04.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. инж. Милчо Ангелов Михайлов -  заместник-кмет в район „Слатина”  ̂чу.Хосл- Л о;

ЧЛЕНОВЕ:

3. инж. Росица Христова Тодорова -  главен инженер в район „Слатина”; г* Л  см 4 a
< ,

4. Галинка Генова Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни дейности” при район
„Слатина”; / o r  32

5. Венета Минчев^ 1 еоргиева -  началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” при район
„Слатина” -  правоспособен юрист; ^  o r  ЗЗЛД,

6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимоваг- главен^ксперт в отдел „Образование, култура, социални 
дейност и спорт” при район „Слатина”; ^ a s  У е т  33Л Д

7. Венцислав Димитров Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 
при район „Слатина” -  правоспособен юрист; Я, cl* J  3^/)Д

8. инж. Диана Любомирова Тодорова -  главен експерт в отдел „Контрол по строителството,
инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” при район „Слатина”; 1

9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и 
регулация” при район „Слатина”; ?л. Я 4 » 7 & Щ

10. Виолета Христова Спасова -  старши юрисконсулт -6 отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен юрист; Л  /  о т  3 3 /)Д

11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова -  външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 
ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката;

П O f i n u c u / € f + f i  U A 6 w £ e / 

с а  г .

и  С- ь-i 9/У  /*)

2 ^  /  Л / ,  /  33/}_Q
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