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СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „СЛАТИНА” 
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2  

 

на основание чл.103, ал.3 от Закона за обществените поръчки от дейността на 

комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-

район „Слатина” 

 
Днес, 27.03.2017 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-

РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина” 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 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;  

 

се събра в зала 308, находяща се на трети етаж в административната сграда на район 

„Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67 за разглеждане в закрито заседание на 

допълнително представените в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи относно 

съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор 

в открита процедура 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 осемнадесет 

обособени позиции, открита с Решение № РСЛ16–ВК08-1287 /5/ 30.09.2016г. и Обявление 
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№ 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. В Протокол № 1/ 29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-

РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и 

публикуван в профила на купувача на Възложителя на 06.03.2017г., се съдържат 

констатации на комисията по отношение на липси, непълноти и/или несъответствие на 

информацията, съдържаща се в офертите на участниците. В Протокол № 1 е указана 

възможността, уредена с нормата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, съгласно която в срок до 5 

(пет) работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 

нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за подаване на оферти за участие. 

Настоящото заседание на комисията е насрочено и се провежда, след изчисляване и 

изтичане на срока от 5 работни дни по отношение на всички участници в процедурата, за 

които са констатирани несъответствия или липса на информация в подадените оферти.  

 

Следните участници в обществената поръчка са депозирали допълнителни документи, 

както следва: 

 

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; 
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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-ТД26-2010(2)/13.03.17г. към Оферта № 

49, подадена от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г.  

по обособена позиция № 4; 

19. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1897(2)/13.03.17г. към Оферта № 

10, подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г.  

по обособена позиция № 3; 

20. 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; 

21. 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; 

22. 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; 

23. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1976 (1)/13.03.17г. към Оферта № 

22, подадена от СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1976/23.11.2016г. по обособена позиция № 6; 

24. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1986 (2)/13.03.17г. към Оферта № 

29, подадена от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г.  

по обособена позиция № 6; 

25. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1988 (2)/13.03.17г. към Оферта № 

31, подадена от „АТ Инженеринг 2000” ООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1988/23.11.2016г. по обособена позиция № 5; 

26. 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; 

27. 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; 

28. 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; 

29. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2002 (2)/14.03.2017г. към Оферта № 
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42, подадена от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. 

по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

30. 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; 

31. 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; 

32. 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; 

33. 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; 

34. 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; 

35.  Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1963 (2)/16.03.2017г. 

към оферта № 18, подадена от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1963/21.11.2016г. по обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

36. 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; 

37. 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; 

38. 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; 

39.  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; 

40. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1987 (2)/17.03.2017г. към 

оферта № 30, подадена от ДЗЗД „ПРО АТМ”, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1987/23.11.2016г. по обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

41. 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; 

42. 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; 

43. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1990 (2)/17.03.2017г. към 

оферта № 32, подадена от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1990/23.11.2016г. по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

44. 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; 

45. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2009 (2)/20.03.2017г. към 

оферта № 48, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, с вх. № РСЛ16-ТД26-

2009/23.11.2016г. по обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

 

Следните участници, по отношение на които в Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО- район 

„Слатина” на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП, са констатирани непълноти 
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или несъответствия на информацията, съдържаща се в подадената оферта, не са 

представили допълнителни документи 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, а именно: 

 

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

ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Дианабат”, ул. 

„Лъчезар Станчев” № 5, офис - сграда А, ет. 19, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка. 

       Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията е изпратен на участника с писмо наш № 

РСЛ16-ТД26-1982/1/ 06.03.17г. на Кмета на район „Слатина”, получено лично на 

08.03.2017г. от упълномощен представител на дружеството Даниела Йорданова 

Йорданова- Гекова с изрично писмено пълномощно.   

 

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

121214364, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, ж. к. 

„Обеля”, бл. 220, вх. Б, ет. 8, ап. 49, участник за обособена позиция № 4 от обществената 

поръчка;  

       Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията е изпратен на участника с писмо наш № 

РСЛ16-ТД26-1994/1/ 06.03.17г. на Кмета на район „Слатина”, изпратено по куриер и 

получено на 13.03.2017г.  

 

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

ЕИК 175192423, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж. к. 

„Младост - 4”, бл. 403, вх. 4, ет. 8, ап. 46, участник за обособена позиция № 12 от 

обществената поръчка; 

      Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията е изпратен на участника с писмо наш № 

РСЛ16-ТД26-2013/1/ 06.03.17г. на Кмета на район „Слатина”, получено лично от 

управителя на дружеството Симеон Александров Банишки на 10.03.2017г.  

 

II.Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените на 

основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП документи по реда на постъпването им.  

 

II.1. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1873(2)/07.03.17г. към Оферта 

№ 2, подадена от „ИКАР КОНСУЛТ” АД по обособена позиция № 11; 

 

   1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

07.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него 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  за  част ІІ, част ІІІ, част ІV, раздел А, Б, В и Г.  

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.2. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1884(2)/07.03.17г. към 

Оферта № 4, подадена от „СОФИНВЕСТ” ЕООД по обособена позиция № 12; 

 

1. Участникът е представил допълнително Декларация за срок на валидност на 
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офертата по Образец № 3 на Възложителя в оригинал от 04.11.2016 г.  

2.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

04.11.2016 г. в оригинал. Комисията установи, че в него е попълнил коректно част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като 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 за части от част ІІ до част V, като е посочил процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и кратко описание на същата. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.3. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1958(2)/07.03.17г. към 

Оферта № 16, подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД по обособена позиция 

№ 7; 

 

1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

07.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него е попълнил коректно част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като 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 за части ІІ, част ІІІ, част ІV, както и за цялата информация на 

икономическия оператор, касаеща критериите за подбор и лично състояние.  

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.4. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1895(2)/08.03.17г. към 

Оферта № 9, подадена от „ЕЛИТ-КНС” ЕООД по обособена позиция № 1; 

 

1. Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

08.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него Участникът е декларирал 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 на 

два въведени в експлоатация обекта за ръководителя на екипа по изпълнение на 

строителството – инж. Любомир Бекирянов, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, а именно:  

- „Строителство на нова жилищна сграда М/Г +2/4/5/6 и подземни гаражи УПИ V-

641, кв. 9, м. „Суха река- Ботевградско шосе-север”, ул. „Тодорини кукли” № 1, гр. София.  

- „Строителство на нова жилищна сграда М/Г +4 и подземни гаражи УПИ VII-641, 

кв. 9, м. „Суха река- Ботевградско шосе-север”, гр. София.  

2.В допълнително представения стандартен образец за ЕЕДОП с дата 08.03.2017 г., 

участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 
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способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на два въведени в 

експлоатация строителни обекти 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, а именно: 

- „Строителство на нова жилищна сграда М/Г +2/4/5/6 и подземни гаражи УПИ V-

641, кв. 9, м. „Суха река - Ботевградско шосе-север”, ул. „Тодорини кукли” №  1, гр. 

София.  

- „Строителство на нова жилищна сграда М/Г +4 и подземни гаражи УПИ VII-641, 

кв. 9, м. „Суха река - Ботевградско шосе-север”, гр. София.  

3. В допълнително представения стандартен образец за ЕЕДОП с дата 08.03.2017 г., 

участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор”, че инженерно–технически персонал за 

изпълнение на проектирането и строителството е собствен персонал – служители на 

„Елит-КНС” ЕООД,  съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

4.Участникът е попълнил 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 за  части от  част ІІ до част 

V, като е посочил процедурата за възлагане на обществената поръчка и кратко описание 

на същата. 

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.5. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1905(2)/08.03.17г. към 

Оферта № 12, подадена от „СС - КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 12; 

 
1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

07.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него участникът е попълнил коректно 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като е декларирал в „част, раздел/точка/и 

от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в представения ЕЕДОП, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.6. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2003(2)/08.03.17г. към 

Оферта № 43, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД по обособена позиция № 6; 

 

1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 
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07.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него е декларирал в точка 2) и точка 6) 

на раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а, наличието на професионален опит в осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд на тринадесет броя въведени в експлоатация строителни 

обекти за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд Иван Костов 

Стамболиев, изискуеми от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.2, подточка 

седем от Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя, а именно:  

- „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Катунец, община Угърчин”; 

- „Намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на 

сгради и съоръжения на МБАЛ Ихтиман ЕООД – Стационар; „Рентген и детско 

отделение” – гр. Ихтиман, Община Ихтиман; 

- Разширение на ЦДГ – село Труд в УПИ  II, ОДЗ, кв. 36а по плана на с. Труд, 

Община Марица; 

- Изграждане на „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78- 

зеленина и КОО, кв. 5, по плана на Желязно, Община Марица; 

- „Изграждане на спортен център с фитнес зала, сауна, съблекални и санитарни 

помещения до градски стадион, гр. Карнобат”; 

- Проектиране и изграждане на сграда за архивохранилище  в ООА- с. Невестино, 

област Кюстендил, включително изграждане на прилежаща инфраструктура; 

- Ремонт на фасада на административната сграда на ТД на НАП София, с 

административен адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 21; 

- Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, 

бул. „Стефан Стамболов” № 126 и филиала в гр. Айтос, ул. „Богориди” № 2; 

- „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската 

образователна инфраструктура в „Тунджа” по обособена позиция № 1 „Преустройство на 

сграда на начално училище в ОДЗ, находящо се в УПИ VII, кв. 14 по ПУП на с. “Хаджи 

Димитрово”; 

- „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската 

образователна инфраструктура в „Тунджа” по обособена позиция № 2 „Енергийно 

ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, 

находящи се в УПИ XIV- 123, кв. 20, по ПУП на с. Кукорево”; 

- „Текущ ремонт на дограма на административни помещения в офис „Център” на ТД 

на НАП София с адрес: гр. София, ул. „Шести септември” № 10; 

- „Ремонт на училищния двор с изграждане на комбинирано спортно игрище и 

вертикална планировка в НГПИ „Св. Лука”, гр. София”; 

- Ремонт на дограма и фасада на административната сграда Дирекция „Контрол” на 

ТД на НАП София с адрес: Гр. София, ул. „Аксаков” № 31”; 

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.7. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1881 (2)/08.03.17г. към 

Оферта № 3, подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД по обособена 

позиция № 14; 

       1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

икономическия оператор „Проконсулт и управление” ЕООД с дата 07.03.2017 г. в 

оригинал. В него 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 екип от проектанти, които притежават пълна проектантска 
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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, а именно:  

        - Ключов експерт „Ръководител на екип” – инж. Станко Стоянов Ярмин, притежаващ 

пълна проектантска правоспособност – удостоверение № 00476, издадено от Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране; 

         - Ключов експерт № 1 - инж. Кристина Димитрова Ташева, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност – удостоверение № 13193, издадено от Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране; 

        2. Представен е допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за инж. Станко Ярмин – 

ръководител на екип, с дата 07.03.2017 г. в оригинал, както и декларация за ангажираност 

на експерт за Станко Ярмин от 07.03.17г. в оригинал /експертът е трето лице по смисъла 

на чл. 65 от ЗОП/. В точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП–а е декларирана информация за опит в 

осъществяване на инвеститорски контрол като част от екип на строителен надзор на шест 

броя строежи. 

        3.Представен е допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за инж. Кристина 

Ташева – ключов експерт № 1, с дата 07.03.2017 г. в оригинал, както и декларация за 

ангажираност на експерт за Кристина Ташева от 07.03.17г. в оригинал /експертът е трето 

лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП/. В точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП–а е декларирана информация 

за опит в осъществяване на инвеститорски контрол като част от екип на строителен 

надзор на два броя обекти.  

        4.Представен е допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за инж. Ася Маркова – 

ключов експерт № 2, с дата 07.03.2017 г. в оригинал. В точка 6) от Раздел В „Технически 

и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а е 

декларирана  информация за опит в осъществяване на инвеститорски контрол като част от 

екип на строителен надзор на седем броя обекти.  

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.8. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1888(2)/08.03.17г. към 

Оферта № 7, подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД по обособена позиция № 11; 

 

         1.Участникът е представил допълнително декларации по образец 7А от 

документацията на Възложителя от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП в „РИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД, посочени в декларация /Образец № 7/ от офертата – всички членове 

на Съвета на Директорите: 

        - Декларация Образец № 7А за Георги Пасков Халев от 07.03.2017г., 1 стр. в 

оригинал; 

        - Декларация Образец № 7А за Марин Костов Костов от 07.03.2017г., 1 стр. в 

оригинал; 

        - Декларация Образец № 7А за Иван Янков Каменов от 07.03.2017г., 1 стр. в 

оригинал; 

        - Декларация Образец № 7А за Манол Емилов Чакъров  от 07.03.2017г., 1 стр. в 

оригинал; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 
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в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.9. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1953(2)/09.03.17г. към 

Оферта № 13, подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД по обособена позиция № 9; 

 

1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

08.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него 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 части I, част II, Част ІІІ, част ІV за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

В представения  документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.10. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1991(2)/09.03.17г. към 

Оферта № 33, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД  по обособена позиция № 11; 

  

         1.Участникът е представил допълнително доказателство за една извършена услуга за 

упражняване на строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите 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 на Възложителя, а 

именно:  

          -Удостоверение за добро изпълнение изх. № 155-15-29/19.05.2016г., издадено от 

Община Казанлък – 2 стр. заверено копие;  

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.11. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2004(2)/09.03.17г. към 

Оферта № 44, подадена от „Синко-инженеринг” АД по обособена позиция № 9; 

 

1. Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

21.11.2016 г. в оригинал. Комисията установи, че в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирано съгласие от участника район „Слатина” да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена за части I-V за целите на 
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процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

С представения  документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.12. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1985(2)/09.03.17г. към 

Оферта № 28, подадена от „Ивелинстрой” ЕООД по обособена позиция № 6; 

 

1.Участникът е депозирал допълнително Декларация по образец 7А от 

документацията на Възложителя в оригинал от 07.03.2017г. от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, 

като субект – трето лице, чиито капацитет се използва; 

2. Участникът е представил допълнително ЕЕДОП в оригинал с дата 07.03.2017г. 

от„Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като субект, чиито капацитет се използва, в който, в част VI 

„Заключителни положения” от ЕЕДОП е декларирал съгласие район „Слатина” да получи 

достъп до документите в Част II, Част III и Част IV, точка В от ЕЕДОП-а, подкрепящи 

информацията, която е предоставена и за целите на настоящата процедура по възлагане на 

обществена поръчка. 

3. Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

08.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирано съгласие възложителят Район „Слатина” да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена за части II, Част III и Част 

IV за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.13. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1866(2)/10.03.17г. към 

Оферта № 1, подадена от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД по 

обособена позиция № 8; 

 

1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП с дата 

08.03.2017 г. в оригинал. Комисията установи, че в него е попълнил коректно част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като е декларирал в „част, раздел/точка/и от 

ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена във всички раздели за целите на 

настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. 

 

В представения  документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 
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преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.14. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1954 (2)/10.03.17г. към 

Оферта № 14, подадена от „Българо-австрийска консултанска компания” АД  по 

обособена позиция № 17; 

 

1. Участникът е представил  допълнително попълнени Образци № 2, № 3, № 4, № 5, 

№ 7, № 7А от изпълнителния директор и от членовете на съвета на директорите от 

18.11.2016 г. в оригинал, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

2.Участникът е представил допълнително попълнен ЕЕДОП в оригинал от 

08.03.2017 г. на „Българо – австрийска консултантска компания” АД с коректно 

попълнена информация относно използването на трети лица – експерти в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” на Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

3. Участникът е представил допълнително попълнен ЕЕДОП в оригинал от 

08.03.2017 г. 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 ключов експерт инж. Веселина 

Маринова Стоянова, притежаваща пълна проектантска правоспособност – удостоверение 

№ 10938, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 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.  

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.15. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1955 (2)/10.03.17г. към 

Оферта № 15, подадена от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 16; 

 

     1.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

икономическия оператор „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД с дата 09.03.2017 г. в оригинал. В него 

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 на екип, който 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, а именно:  

     - „Ръководител на екип” – инж. Петър Тодоров Василев, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност – удостоверение № 07503, издадено от Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране; 

     2. Представени са допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за инж. Петър 

Василев – ръководител на екип, с дата 09.03.2017 г. в оригинал, както и декларация за 

ангажираност на експерт за Петър Тодоров Василев от 09.03.2017г. /експертът е трето 

лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП/.  

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-
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503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.16. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1984(2)/10.03.17г. към 

Оферта № 27, подадена от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД по обособена позиция № 2; 

 

        1. Участникът е представил допълнително декларация Образец № 7 от 

подизпълнителя „Ар Джи Би” ЕООД от 09.03.17г. в оригинал; 

        2. Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

икономическия оператор „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД с дата 09.03.2017 г. в оригинал. В него е 

декларирал 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 на три въведени в експлоатация обекта 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. В  

документа изрично са описани специалистите на трудов договор към участника; 

специалистите на граждански договор към подизпълнителя и третите лица, чиито 

капацитет участникът ще използва.  

        3.Участникът е депозирал допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

подизпълнителя „Ар Джи Би” ЕООД с дата 09.03.2017 г. в оригинал. В него е декларирал в 

точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП информация за специалистите на граждански договор към 

подизпълнителя и третите лица.  

        4. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Димитър Попов, 

проектант по част „Конструктивна” и по част „ПУСО” и „ПБЗ” от 08.03.2017г. в оригинал; 

        5. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Валентина 

Александрова, проектант по част „Електро” от 08.03.2017г. в оригинал; 

        6. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Русалина Котова, 

проектант по част „ВиК” от 08.03.2017г. в оригинал; 

       7. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Атанас Станков, 

проектант по част „ОВ” и част „ЕЕ” от 08.03.2017г. в оригинал; 

       8. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Васил Стоянов, 

проектант по част „ПБ” от 08.03.2017г. в оригинал; 

       9. Представена е декларация за ангажираност на експерт от инж. Атанас Колев,  

проектант по част „Конструкции” от 08.03.2017г. в оригинал; 

      10. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за  експерт от инж. Димитър Попов от 

08.03.2017г. в оригинал; 

      11. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Валентина 

Александрова от 08.03.2017г. в оригинал; 

      12. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Русалина Котова от 

08.03.2017г. в оригинал; 

      13. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Атанас Станков от 

08.03.2017г. в оригинал; 

      14. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Васил Стоянов от 

08.03.2017г. в оригинал; 

     15. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Атанас Колев от 

08.03.2017г. в оригинал; 

 
С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 
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приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.17. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1993(2)/10.03.17г. към 

Оферта № 35, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД по обособена позиция № 12; 

 

         1.Участникът е представил допълнително доказателства за две извършени услуги за 

упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните 3 години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 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, а именно:  

 

-Удостоверение за добро изпълнение, издадено от „ДЛД ИНВЕСТ” АД от 15.08.2016г. – 2 

стр. заверено копие; 

- Референция, издадена от „Д И К Инженеринг” ЕООД от февруари 2016г. – 1 стр. 

заверено копие; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.18.Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2010(2)/13.03.17г. към 

Оферта № 49, подадена от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД по обособена позиция № 4; 

 

1.Участникът е представил допълнително стандартен образец на ЕЕДОП от 

10.03.2017г. в оригинал. В него в точка 2) и точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” участникът е декларирал 

информация относно  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. В ЕЕДОП-а в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” 

на Част ІV „Критерии за подбор” е декларирана информация за изпълнени строителни 

обекти по отношение на част от проектантския екип, но не и за ръководителя на екипа и 

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд като част от инженерно-

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. Не е декларирана информация относно притежаването на съответния брой 

години професионален опит за ръководителя на екипа - 7 години, техническия 

ръководител – 5 години,  специалист по електротехника - 3 години, специалист по 

водоснабдяване и канализация – 3 години, специалист по отопление и вентилация – 3 

години, с което участникът не е отстранил изцяло несъответствието, посочено в точка 

III.49.1.1. и точка III.49.1.2. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

3.Участникът не е попълнил в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

липсващата информация, посочена в точка III.49.1.3 от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район 

„Слатина”. Същият е декларирал в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 
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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, с което 

не е отстранил несъответствието, посочено в точка III.49.1.3. от Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на 

Кмета на СО-район „Слатина”. 

 

           В представения допълнително стандартен образец на ЕЕДОП от 10.03.2017г. 

участникът не е отстранил изцяло несъответствията, констатирани в Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на 

Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и информация, които 

не доказват в пълнота съответствието му с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 Във връзка с гореизложеното в точка II. 18.2 и  II. 18.3 от настоящия протокол, 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. 

 

II.19. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1897(2)/13.03.17г. към 

Оферта № 10, подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД по обособена позиция № 3; 

 

   1.Участникът е представил допълнително стандартен образец на ЕЕДОП от 

08.03.2017г. в оригинал.  

В него е декларирал информация в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” за използване на екип от 

проектанти с пълна проектантска правоспособност за изпълнение на проектирането, 

съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране и съгласно точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. За целия проектантски екип и за специалиста по 

отопление и вентилация - Кубрат Бизов, част от инженерно – техническия персонал за 

изпълнение на строителството са представени отделни ЕЕДОП-и, но участникът не е 

представил документи за поетите от тях задължения, доказващ, че ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

възложителя. В новопредставения ЕЕДОП участникът в точка 6) от Раздел В „Технически 

и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” е декларирал 

информация за наличие на собствен инженерно – техническия персонал за изпълнение на 

строителството, съгласно точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация относно  

наличие на 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 е представил допълнително стандартен образец на ЕЕДОП от 

08.03.2017г. със съответстваща дата на договор № 98-00-263 в точка точка 1б) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор”. 
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3.1. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт арх. Димитър Динев от 

08.03.2017г. в оригинал; 

3.2. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Николай Николов от 

08.03.2017г. в оригинал; 

3.3. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Анна Софиянска от 

08.03.2017г. в оригинал; 

3.4. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Русалина Котова от 

08.03.2017г. в оригинал; 

3.5. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Владимир 

Карапетров от 08.03.2017г. в оригинал; 

3.6. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Мирослав Тодоров 

от 08.03.2017г. в оригинал; 

3.7. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Иван Бачев от 

08.03.2017г. в оригинал; 

3.8. Представен е стандартен образец за ЕЕДОП за експерт инж. Кубрат Бизов от 

10.03.2017г. в оригинал; 

3.9. Удостоверение за ППП рег. № 00386 с валидност 01.01.2017 – 31.12.2017 на арх. 

Димитър Динев изд. от КАБ; 

3.10. Удостоверение за ППП рег. № 10140 на инж. Николай Николов изд. от КИИП; 

3.11. Удостоверение за ППП рег. № 01679 на инж. Анна Софиянска изд. от КИИП; 

3.12. Удостоверение за ППП рег. № 06467 на инж. Русалина Котова изд. от КИИП; 

3.13. Удостоверение за ППП рег. № 09959 на инж. Владимир Карапетров изд. от 

КИИП; 

3.14. Удостоверение за ППП рег. № 00396 на инж. Мирослав Тодоров изд. от КИИП; 

3.15. Удостоверение за ППП рег. № 00067 на инж. Мирослав Тодоров изд. от КИИП; 

3.16. Сертификат № 00111 от 19.11.2013г. на инж. Мирослав Тодоров изд. от КИИП; 

3.17. Удостоверение за ППП по интердисциплинарна част пожарна безопасност рег. 

№ 41229 на инж. Иван Бачев изд. от КИИП; 

 

       С представените допълнително документи участникът е отстранил несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, но участникът не е 

представил документи за поетите от третите лица /описани подробно по-горе/ задължения, 

доказващ, че ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на възложителя и съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от 

ЗОП. Следователно комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни 

участникът е представил допълнително документи и информация, които не доказват в 

пълнота съответствието му с критериите за подбор, посочени в документацията за 

обществената поръчка. Във връзка с гореизложеното в точка II. 19.1 от настоящия 

протокол, 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. 

 

II.20. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1887(3)/13.03.17г. към 

Оферта № 6, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ” по обособена позиция 

№ 12; 
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       1.Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

Обединение ,,ДВЖ Контрол” ДЗЗД от 10.03.2017 г. в оригинал;  

       2.Участникът в обединението „Ди Ви Консулт БГ” ООД е представил допълнително 

стандартен образец за ЕЕДОП  от 10.03.2017 г. в оригинал. В него е  попълнил коректно 

част VI „Заключителни положения“, като е декларирано 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 за част ІІ, част ІІІ и част ІV. 

       3.Участникът в обединението „ЖОК КОНТРОЛ” ООД е представил допълнително 

стандартен образец за ЕЕДОП от 09.03.2017 г. в оригинал. В него е  попълнил коректно 

част VI „Заключителни положения“, като е декларирано 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 за част ІІ, част ІІІ и част ІV. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.21. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2006(2)/13.03.17г. към 

Оферта № 46, подадена от „КРАССТРОЙ” ООД  по обособена позиция № 1; 

 

1. Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително доказателство за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания 

към участниците”, от документацията на Възложителя - Договор за подизпълнител от 

08.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД, като възложител и „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, 4 стр. оригинал; 

       2.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 09.03.2017г. в оригинал;  

       3.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително декларация образец 7 

от документацията на възложителя от Красимир Иванов Милушев, като управител на  

„КРАССТРОЙ” ООД от 10.03.2017г. 1 стр.в оригинал; 

       4.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително декларация образец 

7А от документацията на възложителя от Красимир Иванов Милушев като управител на  

„КРАССТРОЙ” ООД от 10.03.2017г. 2 стр. в оригинал; 

       5.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително декларация образец 

7А от документацията на възложителя от Иван Красимиров Милушев като управител на  

„КРАССТРОЙ” ООД  от 10.03.2017г. 2 стр. в оригинал; 

      6.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП за Михаил Георгиев Барзов, като трето лице проектант по част „Конструкции” и 

по част „ПБЗ” от 09.03.2017г. в оригинал; 

      7.Застрахователна полица № 16–268-13170000572296 дата на издаване 15.12.2016г., 

изд. от ЗАД „Армеец”, 1 стр., заверено копие; 

      8.Удостоверение за ППП на инж. Михаил Георгиев Барзов № 13265 изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 

      9.Диплома за висше образование на Михаил Георгиев Барзов, серия УАСГ-2007, рег. 

№ 35770/2007г. изд. от УАСГ, 2 стр. заверено копие; 

     10.Автобиография на Михаил Георгиев Барзов, 2 стр. в оригинал; 

      11.Декларация за ангажираност на експерт от Михаил Георгиев Барзов, 09.03.2017г. в 

оригинал; 
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     12.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Михаил 

Георгиев Барзов, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

     13.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Михаил 

Георгиев Барзов, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

     14.Граждански договор № 8/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Михаил 

Барзов, 1 стр. в оригинал; 

      15.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП за Лариса Викторовна Кълнъкова, като трето лице проектант по част 

„Електро”  от 09.03.2017г. в оригинал; 

      16.Анекс № 1 към сертификат № 00981/25.04.2016г. за Лариса Кълънкова, изд. от 

ЗАД „Асет Иншурънс” АД, 1 стр., заверено копие; 

      17.Удостоверение за ППП на инж. Лариса Викторовна Кълнъкова № 01213 изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

      18.Диплома за висше образование на Лариса Викторовна Дремова, рег. № 164/1975г. 

изд. от Донецкия политихнически институт,  1 стр. заверено копие; 

     19.Автобиография на Лариса Викторовна Кълнъкова, 3 стр. в оригинал; 

     20.Декларация за ангажираност на експерт от Лариса Викторовна Кълнъкова, 

09.03.2017г. 1 стр. в оригинал; 

     21.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Лариса 

Викторовна Кълнъкова, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

     22.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Лариса 

Викторовна Кълнъкова, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

     23.Граждански договор № 7/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Лариса 

Викторовна Кълнъкова, 1 стр. в оригинал; 

     24.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП за Маринела Веселинова Моцинова - Янковска, като трето лице проектант по 

част „ПУСО” и част „ВиК” от 09.03.2017г. в оригинал; 

     25.Застрахователна полица № 212216213000399/28.09.2016 за Маринела Веселинова 

Моцинова - Янковска, изд. от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, 2 стр., заверено копие; 

     26.Анекс № 1/17.10.2016г. към застрахователна полица № 212216213000399 от 

28.09.2016г. „Професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството”, изд. от „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД, 1 стр., заверено копие; 

      27.Удостоверение за ППП на инж. Маринела Веселинова Моцинова - Янковска № 

01995 изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

      28.Диплома за висше образование на Маринела Веселинова Моцинова - Янковска, 

серия В 81, № 010463, рег. № 19763/03.05.1982г. изд. от ВИАС, 2 стр. заверено копие; 

      29.Приложение към диплома № ВД–006787, рег. № 19763/1982г., изд. от ВИАС, 1 

стр.; 

      30.Професионална биография на Маринела Веселинова Моцинова - Янковска, 5 стр. в 

оригинал; 

     31.Декларация за ангажираност на експерт от Маринела Веселинова Моцинова - 

Янковска, 09.03.2017г. 1 стр. в оригинал; 

     32.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Маринела 

Веселинова Моцинова - Янковска, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

     33.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от 

Маринела Веселинова Моцинова - Янковска, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

     34.Граждански договор № 8/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Маринела 

Веселинова Моцинова - Янковска, 1 стр. в оригинал; 

     35.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП за Иванка Петрова Кралева, като трето лице проектант по част „ОВ” от 

09.03.2017г. в оригинал; 

    36.Застрахователна полица № 0000565413/12.12.2016г. за Иванка Петрова Кралева, 

изд. от ЗАД „Армеец”, 1 стр., заверено копие; 

    37.Удостоверение за ППП на инж. Иванка Петрова Кралева № 04998 изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 
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    38.Диплома за висше образование на Иванка Петрова Кралева, рег. № 

76448/06.12.2000г. изд. от ТУ - София, 2 стр. заверено копие; 

    39.Приложение към диплома серия ТУ-СФ-2000, рег. № 039378г., изд. от ТУ - София, 

2 стр.; 

    40.Професионална автобиография на Иванка Петрова Кралева, 2 стр. в оригинал; 

    41.Декларация за ангажираност на експерт от Иванка Петрова Кралева, 09.03.2017г. 1 

стр. в оригинал; 

    42.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Иванка 

Петрова Кралева, 09.03.2017г.,  1 стр. в оригинал; 

    43.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Иванка 

Петрова Кралева, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

    44.Граждански договор № 6/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Иванка 

Петрова Кралева, 1 стр. в оригинал; 

    45.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП за Мила Иванова Евтимова - Черкезова, като трето лице проектант по част „ЕЕ” 

от 09.03.2017г. в оригинал; 

    46.Застрахователна полица № 16001Р20022/02.09.2016г. за Мила Иванова Евтимова - 

Черкезова, изд. от ЗК „УНИКА” АД, 3 стр., заверено копие; 

    47.Сметка № 001Р2160026/02.09.2016год. за еднократна застраховетлна премия, срок 

за плащане 08.09.2016год. за Мила Иванова Евтимова - Черкезова от ЗК „УНИКА” АД, 1 

стр. заверено копие; 

   48.Добавък № 1 към застр. полица № 16001Р20022/06.12.2016г. на Мила Иванова 

Евтимова - Черкезова изд. от ЗК „УНИКА” АД, 1 стр. заверено копие; 

    49.Удостоверение за ППП на инж. Мила Иванова Евтимова - Черкезова № 13125 изд. 

от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

    50.Удостоверение за професионална квалификация № ЕС 494/02.10.2008г. на Мила 

Иванова Евтимова – Черкезова, за обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради изд. от ТУ – София; 

    51.Диплома за висше образование на Мила Иванова Евтимова - Черкезова, серия ТУ-

СФ-2001, рег. № 79205/21.11.2001г. изд. от ТУ - София, 2 стр. заверено копие; 

    52.Автобиография на Мила Иванова Евтимова - Черкезова, 5 стр. в оригинал; 

    53.Декларация за ангажираност на експерт от Мила Иванова Евтимова - Черкезова, 

09.03.2017г. 1 стр. в оригинал; 

    54.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Мила 

Иванова Евтимова - Черкезова, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

    55.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Мила 

Иванова Евтимова - Черкезова, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

    56.Граждански договор № 8/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Мила Иванова 

Евтимова - Черкезова, 1 стр. в оригинал; 

    57.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП за Евтим Димитров Евтимов, като трето лице проектант по част „ПБ” от 

09.03.2017г. в оригинал; 

    58.Застрахователна полица № 21308385/13121610002196 от 02.12.2016г. за Евтим 

Димитров Евтимов, изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, 1 стр., заверено копие; 

    59.Удостоверение за ППП на инж. Евтим Димитров Евтимов № 41929 изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 

    60.Диплома за висше образование на Евтим Димитров Евтимов, рег. № 

4135/25.09.1990г. изд. от ВИ „Георги Димитров” – МВР и приложения към нея, 3 стр. 

заверено копие; 

    61.Професионална автобиография на Евтим Димитров Евтимов, 2 стр. в оригинал; 

    62.Декларация за ангажираност на експерт от Евтим Димитров Евтимов, 09.03.2017г. 1 

стр. в оригинал; 

63.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Евтим   

Димитров Евтимов, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

     64.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Евтим 
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Димитров Евтимов, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

     65.Граждански договор № 5/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Евтим 

Димитров Евтимов, 1 стр. в оригинал; 

     66.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП за Георги Константинов Барзов, като трето лице проектант по част 

„Технически контрол по част конструктивна” от 09.03.2017г. в оригинал; 

    67.Застрахователна полица № 16-268-13170000572297/15.12.2016г. за Георги 

Константинов Барзов, изд. от ЗАД „Армеец” 1 стр., заверено копие; 

    68.Удостоверение за ППП на инж. Георги Константинов Барзов № 00153 изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

    69.Удостоверение за упражняване на технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционни проекти на инж. Георги Константинов Барзов, рег. № 01288 изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

     70.Диплома за висше образование на Георги Константинов Барзов, рег. № ЕВ № 

217532/05.07.1985г. изд. от МИСИ „Московски инженерно – строителен институт” (сега 

МГСУ), 1 стр. заверено копие; 

     71.Удостоверение изд. на осн. чл. 10, ал. 2, т.4 от ЗВО за признаване на висше 

образование на Георги Константинов Барзов, завършено в МИСИ „В.В. Куйбишев” 

СССР, изд. от МОН, 1 стр. заверено копие; 

    72.Автобиография на Георги Константинов Барзов, 9 стр. в оригинал; 

    73.Декларация за ангажираност на експерт от Георги Константинов Барзов, 

09.03.2017г. 1 стр. в оригинал; 

    74.Декларация образец 7 от документацията на възложителя на експерт от Георги 

Константинов Барзов, 09.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

    75.Декларация образец 7 А от документацията на възложителя на експерт от Георги 

Константинов Барзов, 09.03.2017г., 2 стр. в оригинал; 

    76.Граждански договор № 4/09.03.2017г. между „КРАССТРОЙ” ООД и Георги 

Константинов Барзов, 1 стр. в оригинал; 

    77.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП за „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД като подизпълнител от 09.03.2017г. в 

оригинал; 

    78.Застрахователна полица № 17001Р20003/09.02.2017г. за „Архитектурно студио 

Чангулев” ЕООД, изд. от ЗК „УНИКА” 4 стр., заверено копие; 

     79.Удостоверение за ППП на арх. Владимир Асенов Чангулев № 04275 изд. от КАБ, 1 

стр. заверено копие; 

     80.Диплома № 51/01.10.2014г. изд. на арх. Владимир Асенов Чангулев от УАСГ – 

София за образователна и научна степен доктор за защитен дисертационен труд на тема: 

Урбанистични принципи за приобщаване на културното наследство в структурата на 

съвременния град, 1 стр. заверено копие; 

      81.Диплома за висше образование на арх. Владимир Асенов Чангулев, серия УАСГ-

2008 рег. № 36111/2008г. изд. от УАСГ, 2 стр. заверено копие; 

     82.Формуляр на професионална автобиография на арх. Владимир Асенов Чангулев 6 

стр. в оригинал; 

     83.Декларация за ангажираност на експерт от арх. Владимир Асенов Чангулев, 

09.03.2017г. 1 стр. в оригинал; 

     84.Подизпълнителя за изпълнение на проектирането - „Архитектурно студио 

Чангулев“ ЕООД, е представил доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, 

съгласно част III „Изисквания към участниците”, точка 7.7.1. от Част ІІІ „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя, като и представил Декларация от арх. 

Владимир Асенов Чангулев, че предоставя ресурсите си от 09.03.2017г. 1 стр.в оригинал; 

      85.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В „Технически и 

професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е декларирал, 

използването на 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, 
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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 са представени 

доказателства от участника или подизпълнителя за правната връзка между тях, както и 

документи за поетите от проектантите задължения. Участникът 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. 

      86.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД 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 във всички части, подкрепящи информацията която е предоставена, за 

целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

     87.Участникът е представил опис на допълнително представени документи от 

10.03.2017г. 2 стр. в оригинал; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.22. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1979 (2)/13.03.17г. към 

Оферта № 24, подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”  по обособена позиция № 3; 

 

     1. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за участника 

ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” от 07.03.2017г. в оригинал, като е попълнил част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП и е декларирал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, във всички раздели на част II, част III и част IV за целите на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка. 

     2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил допълнително декларация образец 

№ 7 с отстранени несъответствя в името на единия участник в обединението - „СИ ЕМ 

БИЛД ГРУП” ЕАД, подписана от Велин Хариев Велев, като представител на ДЗЗД от 

07.03.2017г. - 1 бр., в оригинал; 

     3. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил допълнително декларации образец 

№ 7 от представляващите участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД (Велин Велев) 

и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (Седа Максудов), съгласно точка 13.1.7 от Раздел 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя от 07.03.2017г. – 2 бр. в оригинал. 

     4. Участникът е представил допълнително декларация образец №7А, подписана от 

представляващия ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” – Велин Хариев Велев, от 07.03.2017г. – 2 стр. в 

оригинал, съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

     5. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 
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лице инж. Стоян Стойчев Попов, специалист по част „ОВ”, част от инженерно-

техническия персонал за изпълнение на строителството от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

    6. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Стоян Стойчев Попов, специалист по част „ОВ” от 

07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     7. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Венислав Стефанов Василев, специалист по част „Контрол по 

качеството/отговорник по качеството”, част от инженерно-техническия персонал за 

изпълнение на строителството от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     8. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Венислав Стефанов Василев, специалист по част 

„Контрол по качеството/отговорник по качеството” от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     9. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Филип Самуил Хачадурян, специалист по част „Електротехника”, част от 

инженерно-техническия персонал за изпълнение на строителството от дата 07.03.2017г. в 

оригинал; 

     10. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Филип Самуил Хачадурян, специалист по част 

„Електротехника” от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     11. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Емилия Илиева Тунева, проектант по част „Конструкции”, част от 

проектантския екип за изпълнение на проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     12. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Емилия Илиева Тунева, проектант по част 

„Конструкции”, от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     13. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Валентин Василев Тунев, проектант по част „ПБЗ”, част „ПУСО” и технически 

контрол по част „Конструкции”, част от проектантския екип за изпълнение на 

проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     14. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Валентин Василев Тунев, проектант по 

част „ПБЗ”, част „ПУСО” и технически контрол по част „Конструкции”,  от 07.03.2017г. – 

1 стр. в оригинал; 

     15. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице арх. Христо Маринов Христов, проектант по част „Архитектурна”,  част от 

проектантския екип за изпълнение на проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     16. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от арх. Христо Маринов Христов, проектант по 

част „Архитектурна”, от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     17. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Александър Славев Митев, проектант по част „ОВ” и по част „Енергийна 

ефективност”,  част от проектантския екип за изпълнение на проектирането от дата 

18.11.2016г. в оригинал; 

     18. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Александър Славев Митев, проектант по 

част „ОВ” и по част „Енергийна ефективност”, от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     19. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Александър Георгиев Чикалов, проектант по част „Електрическа”,  част от 

проектантския екип за изпълнение на проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     20. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Александър Георгиев Чикалов, проектант 

по част „Електрическа”,  от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     21. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Веселина Крумова Георгиева, проектант по част „ВиК”,  част от проектантския 

екип за изпълнение на проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 
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     22. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Веселина Крумова Георгиева, проектант 

по част „ВиК”, от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     23. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от третото 

лице инж. Никола Орозански, проектант по част „Пожарна безопасност”, част от 

проектантския екип за изпълнение на проектирането от дата 07.03.2017г. в оригинал; 

     24. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа от 

проектанти за изпълнение на поръчката от инж. Никола Орозански, проектант по част 

„Пожарна безопасност”,   от 07.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     25. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на строително – 

монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) от 

дата 07.03.2017г. в оригинал, с декларирана 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. 

     26. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на строително – 

монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) от 

дата 07.03.2017г. в оригинал, 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 на два въведени в експлоатация обекти 

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.  

     27. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на строително – 

монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) от 

дата 07.03.2017г. в оригинал, 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 на два 

въведени в експлоатация строителни обекти 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.  

     28. Участникът е представил допълнително удостоверение за добро изпълнение от 

„Дженерис” АД за изпълнител „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД от 16.02.2016г. – 1 стр. 

заверено копие, като доказателство за изпълнение на проектирането 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. 

     29. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за извършване на проектирането, 

съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.), от дата 07.03.2017г. в 

оригинал, подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

     30. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, от дата 07.03.2017г. в оригинал, с 

декларирано официално съгласие в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка във всички раздели на части II, III, и IV от ЕЕДОП-а за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

     31. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от участника 

в обединението „Вера Строй” ЕООД от дата 07.03.2017г. в оригинал, с декларирано 

официално съгласие в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, Възложителят СО-

район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 
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предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка във всички 

раздели на части II, III, и IV от ЕЕДОП-а за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка.   

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 23. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1976 (1)/13.03.17г. към Оферта 

№ 22, подадена от СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, по обособена позиция № 6; 

 

     1. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал с декларирана информация за 

подизпълнители в точка В) Информация относно използването на капацитета на други 

субекти и Г) Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва от част ІІ: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП-а. 

     2. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от арх. Делян Стефанов Стефанов от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     3. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Десислав Радостинов Мареков от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     4. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Здравко Иванов Евлогиев от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     5. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Ива Николаева Пенчева от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     6. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Антоанета Тошкова Попова от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     7. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Валентина Дилкова Пешева от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     8. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Димитър Петров Пенев от 10.03.2017г. 

в оригинал, 1 стр; 

     9. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Емил Иванов Динев от 10.03.2017г. в 

оригинал, 1 стр; 

     10. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Емилия Тодорова Балъкчиева от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     11. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от инж. Тихомира Димитрова Крачева от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     12. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 

за поемане на ангажираност към поръчката от Здравко Владимиров Станков от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     13. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително декларация 
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за поемане на ангажираност към поръчката от Николай Георгиев Самарджиев от 

10.03.2017г. в оригинал, 1 стр; 

     14. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за участника в обединението „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД от 

10.03.2017г. в оригинал с декларирана информация за подизпълнители в точка В) 

информация относно използването на капацитета на други субекти и Г) Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва от част ІІ: 

Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП-а. 

     15. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя Здравко Владимиров Станков, специалист по 

отопление и вентилация от 10.03.2017г. в оригинал; 

     16. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя Николай Георгиев Самарджиев, специалист за 

контрол по качеството от 10.03.2017г. в оригинал; 

     17. Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за участника в обединението „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД от 10.03.2017г. в 

оригинал с декларирана информация за подизпълнители в точка В) информация относно 

използването на капацитета на други субекти и Г) Информация за подизпълнители, чийто 

капацитет икономическият оператор няма да използва от част ІІ: Информация за 

икономическия оператор от ЕЕДОП-а. 

     18.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя арх. Делян Стефанов Стефанов, проектант по част 

„Архитектурна” – водещ проктент от 10.03.2017г. в оригинал; 

     19.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Десислав Радостинов Мареков, проектант по 

част „Конструкции” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     20.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Здравко Иванов Евлогиев, проектант по част 

„Електро” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     21.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Ива Николаева Пенчева, проектант по част 

„ВиК” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     22.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Антоанета Тошкова Попова, проектант по част 

„ОВ” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     23.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Валентина Дилкова Пешева, проектант по част 

„Енергийна ефективност” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     24.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Димитър Петров Пенев, проектант по част 

„ПБЗ” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     25.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Емил Иванов Динев, проектант по част „ПБ” 

от 10.03.2017г. в оригинал; 

     26.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Емилия Тодорова Балъкчиева, проектант по 

част „ПБ” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     27.Участникът СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за подизпълнителя инж. Тихомира Димитрова Крачева, проектант по 

част „ПУСО” от 10.03.2017г. в оригинал; 

     28. Участникът Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” е представил допълнително стандартни 

образци за ЕЕДОП за Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и участващите в сдружението „Нео 

инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД от 10.03.2017г. в оригинал с декларирана в 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, информация възложителя район 

„Слатина” да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 
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предоставена в част II до част IV от ЕЕДОП-ите. 

     29.В представените допълнително стандартни образци на ЕЕДОП от 10.03.2017г. от  

участника Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и участника в сдружението, отговарящ за 

изпълнение на строителството „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е декларирана в точка 6) 

от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация относно правоотношенията между участника/участника в обединението 

„НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за изпълнение на строителството и част от инженерно – 

технически персонал за изпълнение на строителството, а именно: Галина Любомирова 

Самарджиева - ръководител на екипа, Илия Димитров Самарджиев - технически 

ръководител, Пламен Йорданов Димитров - специалист по електротехника, Гроздан 

Димитров Марков - специалист по водоснабдяване и канализация и Мони Петров Манчев 

- специалист по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно точка 10.6.2 и във 

връзка с точка 10.5.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, 

с което участникът не е отстранил несъответствието, посочено в точка III.22.2.1. от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”.  

 

 С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, който не доказват в пълнота съответствието им с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II.23.29 от настоящия протокол, 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. 

 

II. 24. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1986 (2)/13.03.17г. към Оферта 

№ 29, подадена от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, по обособена позиция № 6; 

 

1. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал с декларирана информация за 

подизпълнители в точка В) Информация относно използването на капацитета на други 

субекти и Г) Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва от част ІІ: Информация за икономическия оператор от ЕЕДОП-а. 

Участникът е декларирал в допълнително представения ЕЕДОП, наличие на собствено 

тръбно скеле – 2100 м2 в подточка 9) от точка В) Технически и професионални 

способности от част ІV: Критерии за подбор от ЕЕДОП-а, съгласно точка 10.7 от част ІV. 

Критерии за подбор от документацията на възложителя и съгласно чл. 54, ал 9 от ППЗОП. 

2. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Илия Милков Алашки, проектант по част „Конструктивна”; 

3. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Людмил Иванов Иванов, проектант по част „Технически контрол по част 

конструктивна”; 

4. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 
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ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Райна Кирова Терзиева, проектант по част „ВиК”; 

5. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Лилия Георгиева Апостолова, проектант по част „ОВК” и част „ЕЕ”; 

6. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Мария Василева Попова, проектант по част „Електрическа”; 

7. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Желязко Костов Атанасов, проектант по част „ПБ”; 

8. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително декларация за 

ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 13.03.2017г. 

в оригинал от Бурян Петров Димитров, проектант по част „ПБЗ” и по част „ПУСО”; 

9. Участникът „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал на подизпълнителят „ПЛАНИНГ” ЕООД с 

декларирана информация в раздел В) Информация относно използване на капацитета на 

други субекти от част IІ „Информация за икономическия оператор” за използването на 

екип от проектанти с ППП за изпълнение на проектирането, а именно: Илия Милков 

Алашки, проектант по част „Конструктивна”, Людмил Иванов Иванов, проектант по част 

„Технически контрол по част конструктивна”,  Райна Кирова Терзиева, проектант по част 

„ВиК”, Лилия Георгиева Апостолова, проектант по част „ОВК” и част „ЕЕ”, Мария 

Василева Попова, проектант по част „Електрическа”, Желязко Костов Атанасов, 

проектант по част „ПБ” и Бурян Петров Димитров, проектант по част „ПБЗ” и по част 

„ПУСО”, които в декларациите си за ангажираност на експерт, декларират, че участват в 

качеството си на експерти на разположение на „ПЛАНИНГ” ЕООД, което дружество 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.  

 

        С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, който не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II. 24.9 от настоящия протокол, 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. 

 

II. 25. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1988 (2)/13.03.17г. към Оферта 

№ 31, подадена от „АТ Инженеринг 2000” ООД, по обособена позиция № 5; 

 

1.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал с декларирана информация за наличието на 

професионален опит в техническото ръководство на шест въведени в експлоатация 
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строителни обекти за ръководителя на екипа – инж. Ангел Николаев Митев, и 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на три 

въведени в експлоатация строителни обекти за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд – инж. Адриана Николаева Джокова, изискуеми от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.5.2. Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията 

на Възложителя. 

2. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Бурян Петров Димитров, проектант по част „ПБЗ” и по част 

„ПУСО”; 

3. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Желязко Костов Атанасов, проектант по част „ПБ”; 

4. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Мария Василева Попова, проектант по част „Електрическа”; 

5. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Лилия Георгиева Апостолова, проектант по част „ОВК” и част 

„ЕЕ”, 

6. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Райна Кирова Терзиева, проектант по част „ВиК”; 

7. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с ЕЕДОП от 

13.03.2017г. в оригинал от Людмил Иванов Иванов, проектант по част „Технически 

контрол по част конструктивна”,  

8. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително декларация 

за ангажираност на експерт от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр., ведно с неподписан ЕЕДОП 

от 13.03.2017г. от Илия Милков Алашки, проектант по част „Конструктивна”; 

9. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал на подизпълнителят „ПЛАНИНГ” ЕООД с 

декларирана информация, в раздел В) Информация относно използване на капацитета на 

други субекти от част IІ „Информация за икономическия оператор” за използването на 

екип от проектанти с ППП, за изпълнение на проектирането, а именно: Илия Милков 

Алашки, проектант по част „Конструктивна”, Людмил Иванов Иванов, проектант по част 

„Технически контрол по част конструктивна”,  Райна Кирова Терзиева, проектант по част 

„ВиК”, Лилия Георгиева Апостолова, проектант по част „ОВК” и част „ЕЕ”, Мария 

Василева Попова, проектант по част „Електрическа”, Желязко Костов Атанасов, 

проектант по част „ПБ” и Бурян Петров Димитров, проектант по част „ПБЗ” и по част 

„ПУСО”, които в декларациите си за ангажираност на експерт, декларират, че участват в 

качеството си на експерти на разположение на „ПЛАНИНГ” ЕООД, което дружество 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.  

10. Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД е представил допълнително 

стандартен образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал. 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 от част І 

до част V, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

        С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 
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комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, който не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II. 25.9 от настоящия протокол, 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. 

 

II.26. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1995 (2)/13.03.17г. към Оферта 

№ 37, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, по обособена позиция № 6; 

 

1. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” е представил допълнително: 

     - Декларация образец 7 от документацията на възложителя от Альоша Петров 

Замфиров в качеството на изпълнителен директор и член на съвета на директорите на 

„Трансремонтстрой” ЕАД от 13.03.2017г. в оригинал, 1 стр.; 

     - Декларация образец 7А от документацията на възложителя от Альоша Петров 

Замфиров в качеството на изпълнителен директор и член на съвета на директорите на 

„Трансремонтстрой” ЕАД от 13.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

     - Декларация образец 7А от документацията на възложителя от инж. Владимир Цолов 

Вутов в качеството на председател на съвета на директорите на „Трансремонтстрой” 

ЕАД от 13.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

     - Декларация образец 7А от документацията на възложителя от Милена Милчова 

Христова в качеството на заместник - председател на съвета на директорите на 

„Трансремонтстрой” ЕАД от 13.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

2.Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП за 

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито капацитет се използва, 

от 13.03.2017г. в оригинал,  датиран и 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. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.27. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2008 (2)/13.03.17г. към Оферта 

№ 47, подадена от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 2; 

 

     1. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е  представил допълнително доказателство 

за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания 

към участниците”, от документацията на Възложителя - Договор за подизпълнение от 

17.11.2016г. между „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД и „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД, 3 стр. 

заверено копие. 

     2. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е представил допълнително стандартен 



 30 

образец за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал с декларирана в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация за участие на екип от проектанти с ППП за изпълнение на проектирането; 

     3. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е представил допълнително декларации за 

ангажираност на експерти на 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”, всички декларации от 08.03.2017г.,  в оригинал, по 1 стр.  

     4. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП за инж. Янка Делчева Чолакова, проектант по част „Електро“ и 

„Пожарна безопасност” с ППП от 08.03.2017г. в оригинал. 
 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.28. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1999 (2)/14.03.17г. към Оферта 

№ 40, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, по обособена позиция № 

4; 

 

1.Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е представил 

допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал, с декларирана в 

точка 2) и точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличието на собствен проектантски 

екип за изпълнение на проектирането и инженерно – технически персонал за изпълнение 

на строителството на граждански договори към участника. 
 

С представения документ участникът е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.29. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2002 (2)/14.03.17г. към Оферта 

№ 42, подадена от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, по обособена позиция № 3; 

 

     1. Участникът „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал, с декларирана в точка 2) и точка 6) от Раздел 

В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за наличието на собствен проектантски екип за изпълнение на 

проектирането и инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството на 

граждански договори към участника. 
 

С представения документ участникът е отстранил несъответствията, констатирани в 
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Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.30. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2014 (2)/14.03.2017г. към Оферта 

№ 53, подадена от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, по обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка; 

 

     1.Участникът ДЗЗД „РЕСТИНИ”, е представил допълнително подписан и подпечатан 

опис на съдържанието на офертата в оригинал, 2 стр. 

     2. Участникът ДЗЗД „РЕСТИНИ” е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал, с декларирана в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

наличието на собствен проектантски екип за изпълнение на проектирането на граждански 

договор с участника в обединението „Реминг Консулт” АД. В документа е декларирана в 

точка 2) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП информация за наличието на собствен инженерно – технически 

персонал  за изпълнение на строителството на трудови договори или съответно на 

граждански договори с участника в обединението „СТИНИ” ООД. 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, като е посочил част ІІ, Раздел А, Б, В, Г, част ІІІ, Раздел А, Б, В, Г, 

част ІV, Раздел А, точка 1, 2, Раздел Б, точка 2а, 2б, точка 5, Раздел В, точка 1а,2,3, Раздел 

Г от ЕЕДОП-а. 

     3. Участникът в обединението „СТИНИ” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал. 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 ІІ, Раздел А, Б, В, Г, част ІІІ, 

Раздел А, Б, В, Г, част ІV, Раздел А, точка 1, 2, Раздел Б, точка 2а, 2б, точка 5, Раздел В, 

точка 1а,2,3, Раздел Г от ЕЕДОП-а. 

     4. Участникът в обединението „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД е представил допълнително 

стандартен образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал. 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 ІІ, част 

ІІІ, Раздел А, Б, точка 1, В, Г, част ІV, Раздел А, Раздел Б, точка 1а и 1б, Раздел В, Раздел Г 

от ЕЕДОП-а. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 31.Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1996 (2)/14.03.2017г. към Оферта 

№ 38, подадена от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, по обособена позиция № 4 от 
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обществената поръчка; 

   

     1.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал, с декларирана в точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

– а, информация за наличието на собствен инженерно – техническия персонал за 

изпълнение на строителството назначен на трудов договор, а именно: Специалист за 

контрол по качеството - Станислав Стефанов и Специалист по ЗБУТ - Катя Шаркова.  

Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал, с декларирана в точка 2) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

– а, информация за наличието на собствен проектантски екип за изпълнение на 

проектирането на граждански договор към ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър 

Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва. 

     2. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва, с декларирана в 

точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП – а, информация за наличието на собствен проектантски екип за 

изпълнение на проектирането на граждански договор към ЕТ ”СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва, 

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 е представил допълнително декларация 

Образец № 7 за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, 

чиито капацитет ще се ползва, от 13.03.2017г. в оригинал 1 стр. 

     4.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал. В част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП-а си, е декларирал 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 като е посочил от част ІІ до 

част V от ЕЕДОП-а. 

     5. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 13.03.2017г. в оригинал за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва, с декларирано в част 

VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, 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 като е 

посочил от част ІІ до част V от ЕЕДОП-а. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 32.Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1886 (2)/15.03.2017г. към 

Оферта № 5, подадена от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ”, по обособена позиция № 16 от 

обществената поръчка; 

 

1. Участникът ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” е представил допълнително Договор за 

консорциум между „ЕРОУ” ООД, „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД и „ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД 
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от 12.06.2014г., 6 стр., заверено копие и Допълнително споразумение към договор за 

консорциум (гражданско дружество) от 01.11.2016г. 1 стр., заверено копие; 

2. Участникът ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал с декларирана в част раздел А „Информация 

за икономическия оператор” от част II „Информация за икономическия оператор” 

информация за членовете на обединението, както и ролята на икономическия оператор в 

групата; декларирано е, че дружеството е регистрирано в регистър Булстат. В част VI 

„Заключителни положения” е декларирано съгласие възложителят район „Слатина” да 

получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в 

ЕЕДОП-а. 

3. Участникът ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал за всеки от 

участниците в обединението „ЕРОУ” ООД, „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД и 

„ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД.  

4.Участникът ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” е представил допълнително:  

4.1.Декларация по образец № 7 на Възложителя от Радостина Неделчева Нешева, 

като управител на „ЕРОУ” ООД от 09.03.2017г. в оригинал, 1 стр.; 

4.2.Декларация по образец № 7А на Възложителя от Радостина Неделчева Нешева, 

като управител на „ЕРОУ” ООД от 09.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

4.3.Декларация по образец № 7 на Възложителя от Явор Милчев Стоянчев, като 

управител на „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД от 09.03.2017г. в оригинал, 1 стр.; 

3.4.Декларация по образец № 7А на Възложителя от Явор Милчев Стоянчев, като 

управител на „АРКА КОНСУЛТ” ЕООД от 09.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

4.5.Декларация по образец № 7 на Възложителя от Иван Петков Добрев, като 

управител на „ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД от 09.03.2017г. в оригинал, 1 стр.; 

3.6.Декларация по образец № 7А на Възложителя от Иван Петков Добрев, като 

управител на „ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД от 09.03.2017г. в оригинал, 2 стр.; 

5. Участникът ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” е представил допълнително стандартни 

образци за ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал за ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ” и за „ЕРОУ” 

ООД, като участник в обединението с декларирана в точка 6) от част В „Технически и 

професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – а, 

информация за наличието на собствен екип от експерти с ППП, назначени на трудов 

договор при участника в обединението „ЕРОУ” ООД. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 33. Допълнителни документи с вх. № РСЛ16-ТД26-2012 (2)/15.03.2017г. към оферта 

№ 51, подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, по обособена позиция № 18 от 

обществената поръчка; 

 

     1.Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД е представил допълнително Референция 

от „Рутекс” ООД за декларираната в ЕЕДОП-а на участника услуга. 

     2. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 14.03.2017г. в оригинал с декларирана в точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

– а, информация за наличието на собствен инженерно – технически персонал за 

изпълнение на инвеститорския контрол на трудов и граждански договор към „АЛФА ПИ 

ПРОДЖЕКТ” ООД.  
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     3. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 14.03.2017 г. в оригинал с декларирана в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-

а си информация относно наличие на пълна проектантска правоспособност за целия 

инженерно – технически персонал за изпълнение на инвеститорския контрол 

     4. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 14.03.2017 г. в оригинал с декларирано в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, съгласие възложителя район „Слатина” да получи достъп зо 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в част II, част III, част IV 

от ЕЕДОП-а. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 34. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1959 

(2)/15.03.2017г. към оферта № 17,  подадена от „ЕРОУ“ ООД, по обособена позиция № 

10 от обществената поръчка; 

 

1.Участникът „ЕРОУ“ ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 10.03.2017г. в оригинал с декларирано официално съгласие в част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, възложителя район „Слатина” да получи достъп 

до документите във всички части, подкрепящи информацията, която е предоставена от 

ЕЕДОП-а.  

 

С представеният документ участникът е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително документ и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 35. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1963 (2)/16.03.2017г. 

към оферта № 18,  подадена от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, по обособена позиция № 4 

от обществената поръчка; 

 

     1. Участникът „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД е представил допълнително декларация по 

Образец 2 от документацията на Възложителя подписана от Наско Иванов, управител на 

„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД от 21.11.2016г., 1 стр. в оригинал, съгласно точка 13 в) от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

     2. Участникът „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД е представил допълнително Удостоверение 

№ І – ТV 014515, ведно с талон към него, издадени от КСБ – заверено копие – 1 стр. за 

строежи от Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения и строежи от Трета до 

Пета категория.  

     3. Участникът „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД е представил допълнително Удостоверение 

№ ІІ – ТV 004017, ведно с талон към него, издадени от КСБ – заверено копие – 1 стр. за 

строежи от Втора група – строежи от транспортната инфраструктура и строежи от Трета и 
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Четвърта категория. 

     4. Участникът е представил допълнително като доказателства :  

- Сертификат ISO 8000:2008, рег. № ТА170131305390 – валиден до 29.04.2019г., издаден 

от Център за сертифициране към TUV AUSTRIA CERT GMBH - заверено копие – 1 стр. 

- Сертификат ISO 9001:2008, рег. № 20100131305386 – валиден до 15.09.2018г., издаден от 

Център за сертифициране към TUV AUSTRIA CERT GMBH - заверено копие – 1 стр. 

- Сертификат ISO 14001:2004, рег. № 20104131305385 – валиден до 15.09.2018г., издаден 

от Център за сертифициране към TUV AUSTRIA CERT GMBH - заверено копие – 1 стр. 

- Сертификат ISO 18001:2007, рег. № 20116131305384 – валиден до 29.04.2019г., издаден 

от Център за сертифициране към TUV AUSTRIA CERT GMBH - заверено копие – 1 стр., с 

които е отстранил несъответствията, посочени в точка III.18.1.2,  III.18.1.6  и III.18.1.7  от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     5.Участникът не е представил опис на съдържанието на офертата, съгласно 

изискванията на документацията за участие на Възложителя в точка 13.1.1, от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, с което не е отстранил 

непълнотата, констатирана в точка III.18.1.1. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, 

назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, 

     6. Участникът не е представил подписан и подпечатан ЕЕДОП в оригинал с посочена 

дата и място, с което не е отстранил несъответствието, констатирано в точка III.18.1.3. от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”; 

     7. Участникът не е отстранил несъответствието, констатирано в точка III.18.1.4. от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина” в Част IV “Критерии за подбор”, буква 

В „Технически и професионални способности” от представения първоначално ЕЕДОП – 

да декларира в 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, че има опит в проектирането на средно или високо застрояване на жилищни 

и/или обществани сгради, както и да посочи в ЕЕДОП и представи 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. и точка 10.3. от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

     8. Участникът не е отстранил несъответствието, констатирано в точка III.18.1.5.  от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина” в Част IV “Критерии за подбор”, Раздел 

В „Технически и професионални способности” от представения първоначално ЕЕДОП да 

декларира в точка 6) в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в точка 10.5 

от документацията за участие в процедурата, образование, професионална квалификация и 

професионален опит, както и доказателства 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. 

     9. Участникът не е отстранил несъответствието, констатирано в точка III.18.1.8  от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, като не е представил допълнително 

ЕЕДОП. 

     10. Участникът не е отстранил несъответствието, констатирано в точка III.18.1.9  от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, като не е представил допълнително 

ЕЕДОП. 

 

С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 
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несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II. 35.5, II. 35.6, II. 35.7, II. 35.8, II. 35.9 и II. 35.10 от 

настоящия протокол, 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   

„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. 

 

II. 36. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1974 (3)/16.03.2017г. 

към оферта № 21, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД, по обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; 

 

     1.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал с декларирана в точка 9) от част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОПА – а, 

информация за наличие на 3500м2 собствено фасадно скеле, съгласно изискванията на 

документацията на възложителя в точка 10.7 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

     2. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил допълнително доказателства за поетите 

задължения от подизпълнителя за изпълнение на проектирането - „ИНЖПРОЕКТ” ООД, 

като е представил декларация за поетите задължения от подизпълнителя подписана от 

Константин Рачев Косев, управител на подизпълнителя „ИНЖПРОЕКТ” ООД от 

15.03.2017г., в оригинал, 1 стр., съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя.  

     3. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от подизпълнителя „ИНЖПРОЕКТ” ООД. В него в  

точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на Част IV „Критерии за 

подбор” подизпълнителят е декларирал използването на екип от проектанти с ППП за 

изпълнение на проектирането, които се намират в трудови правоотношения или 

съответно в граждански правоотношения с подизпълнителя. 

     4. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от Александър Альошев Иванов, специалист по 

електротехника, който на основание чл. 54, ал. 10 от ППЗОП е заменил третото лице  – 

инж. Радмила Иванова Кременска Специалист по електротехника, която е декларирана, 

като специалист по електротехника в предходия ЕЕДОП на участника „ПИ ЕС АЙ” АД. 

     5. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, е представил допълнително доказателства, че ще 

разполага с ресурсите на третите лица - инж. Александър Альошев Иванов, специалист 

по електротехника и инж. Фиданка Петкова Бозаджиева, специалист по отопление и 

вентилация, като е представил декларации от 15.03.2017г. в оригинал по 1 стр., за 

поетите от третите лица задължения съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя и съгласно чл. 54, ал 9 от ППЗОП. 

     6. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД и подизпълнител за изпълнение на проектирането - 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД са представили допълнително стандартни образци за ЕЕДОП от 

15.03.2017г. в оригинал, като да попълнили коректно част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП – ите си, и са декларирали в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, 
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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 за части ІI, раздели А, Б, В и Г; част III, раздели А, Б, В и Г 

част IV, раздел А, Б, В и Г от ЕЕДОП-ите си. 

     7. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД  е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от третите лица Фиданка Бозаджиева и Александър Иванов от 15.03.2017г. в 

оригинал, като са попълнили коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП – 

ите си, и са декларирали в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, 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 за части ІI, раздели А, Б, В и Г; част III, раздели А, Б, В и Г част 

IV, раздел А, Б, В и Г от ЕЕДОП-ите си. 

  

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 37. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1965 

(3)/16.03.2017г. към оферта № 19,  подадена от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, по обособена 

позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

     1.Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал с декларирана информация в точка 2) и в точка 6), 

раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор”, за 

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 – инж. Коста Георгиев Дедов е деклариран професионален опит 

9 години.  

- за техническия ръководител - Маргарит Петров Тодоров е деклариран професионален 

опит 40 години;  

- за специалиста по електротехника – инж. Ценко Иванов Ценов е деклариран  

професионален опит 20 години; 

- за специалиста по водоснабдяване и канализация – инж. Радка Пенчева Кантарджиева – 

Господинова - е деклариран професионален опит 35 години; 

- за специалиста по отопление и вентилация – инж. Нели Георгиева Икономова е 

деклариран професионален опит 30 години; 

Участникът в точка 6) раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV 

„Критерии за подбор”, е декларирал наличие на собствен инженерно-технически персонал 

за изпълнение на поръчката: Маргарит Петров Тодоров - технически ръководител, инж. 

Борислав Атанасов Кирилов – експрет контрол по качеството, Ружа Асенова Сиртова – 

експерт координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при работа в 

строителството; 

     2.Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице арх. Майя Евгениева Христова, 

проектант по част „Архитектурна” и водещ проектант, част от проектантския екип за 

изпълнение на проектирането; 

     3. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от арх. Майя Евгениева Христова, проектант по част „Архитектурна” и 

водещ проектант, от 15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 
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     4.Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Людмил Цветанов Ангелов, 

проектант по част „Конструкции”, част от проектантския екип за изпълнение на 

проектирането; 

     5. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от инж. Людмил Цветанов Ангелов, проектант по част „Конструкции”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     6.Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Ася Йорданова Малакова, 

проектант по част „Електро”, част от проектантския екип за изпълнение на проектирането; 

     7. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от инж. Ася Йорданова Малакова, проектант по част „Електро”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     8. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Маргарита Маринова 

Чемишанова, проектант по част „ВиК”, част от проектантския екип за изпълнение на 

проектирането; 

     9. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от инж. Маргарита Маринова Чемишанова, проектант по част „ВиК”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     10. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Гергана Стефанова Русева - 

Божилова, проектант по част „ОВ”, част от проектантския екип за изпълнение на 

проектирането; 

     11. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Гергана Стефанова Русева - Божилова, проектант по част 

„ОВ”,  от 15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     12. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Ана Симеонова Петкова, 

проектант по част „ЕЕ”, част от проектантския екип за изпълнение на проектирането; 

     13. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Ана Симеонова Петкова, проектант по част „ЕЕ”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     14. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Мартин Божидаров Кирилов, 

проектант по част „ПБЗ”, част от проектантския екип за изпълнение на проектирането; 

     15. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Мартин Божидаров Кирилов, проектант по част „ПБЗ”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     16. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Георги Иванов Димитров, 

проектант по част „ПБ”, част от проектантския екип за изпълнение на проектирането; 

     17. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Георги Иванов Димитров, проектант по част „ПБ”,  от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     18. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Михаил Бруно Брозиг, 

проектант по технически контрол по част „Конструкции”, част от проектантския екип за 

изпълнение на проектирането; 

     19. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Михаил Бруно Брозиг, проектант по технически контрол по 

част „Конструкции”,  от 15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     20. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Надя Андреева Влаева - 

Стоименова, проектант по част „ПУСО”, част от проектантския екип за изпълнение на 
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проектирането; 

     21. Участникът е представил допълнително декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за 

ангажираност от лице инж. Надя Андреева Влаева - Стоименова, проектант по част 

„ПУСО”,  от 15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     22. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 

15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Коста Георгиев Дедов, ръководител на 

екипа, част от инженерно-техническия персонал за изпълнение на строителството; 

     23. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Коста Георгиев Дедов, ръководител на екипа, от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     24. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 

15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Ценко Иванов Ценов, експерт  по част 

„Електро”, част от инженерно-техническия персонал за изпълнение на строителството; 

     25. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за  

изпълнение на поръчката от инж. Ценко Иванов Ценов, експерт по част „Електро”, от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     26. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 

15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Радка Пенчева Кантарджиева - Господинова, 

експерт по част „ВиК”, част от инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

строителството; 

     27. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Радка Пенчева Кантарджиева - Господинова, експерт по 

част „ВиК”, от 15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     28. Участникът е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 

15.03.2017г. в оригинал от третото лице инж. Нели Георгиева Икономова, експерт по част 

„ОВиК”, част от инженерно-техническия персонал за изпълнение на строителството; 

     27. Участникът е представил допълнително декларация за ангажираност на екипа за 

изпълнение на поръчката от инж. Нели Георгиева Икономова, експерт по част „ОВиК”, от 

15.03.2017г. – 1 стр. в оригинал; 

     28. Трудов договор № 62/26.02.2014г. между „АДВАНС - 2002“ ЕООД и Маргарит 

Петров Тодоров, 1 стр. заверено копие; 

     29. Трудов договор № 61/11.09.2013г. между „АДВАНС - 2002“ ЕООД и Борислав 

Атанасов Кирилов, 1 стр. заверено копие; 

     30. Трудов договор № 58/17.04.2013г. между „АДВАНС - 2002“ ЕООД и Ружа Асенова 

Сиртова, 1 стр. заверено копие; 

     31. Участникът „АДВАНС - 2002“ ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал с коректно попълнена информация  в част 

VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като 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 за част II, раздели А, Б, В, Г, част III, раздели А, Б, В, Г,   част 

IV, раздели А, Б, В, Г и част V.   

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 38. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1978 

(2)/16.03.2017г. към оферта № 23, подадена от „Д § Д” ООД, по обособена позиция № 2 

от обществената поръчка; 
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     1. Участникът „Д § Д” ООД е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП 

от 16.03.2017г. в оригинал 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 на 

четири въведени в експлоатация строителни обекти за специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд по изпълнение на строителството инж. Веселин Димитров 

Сивинов, съгласно точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

     2. Участникът „Д § Д” ООД е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП 

от 16.03.2017г. в оригинал с декларирани информация в точка 6) от Раздел В „Технически 

и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 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 по електротехника Тодор 

Тодоров – граждански договор, Специалист по контрол по качеството/отговорник по 

качеството – Станислав Стефанов – граждански договор, Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд: инж. Веселин Димитров Сивинов – граждански договор, 

останалата част от инженерно – техническия персонал, е назначен на трудови договори 

при участника. 

     3. Участникът „Д § Д” ООД е представил допълнително стандартен образец за 

ЕЕДОП от 16.03.2017г. за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като 

трето лице, чиито капацитет ще се използва, с декларирана информация за наличие на 

граждански договори между проектантите и третото лице, а именно: Проектант по част 

„Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – инж. 

Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Теодора /Радичева/ Христова, 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. Димитър 

Николаев Попов, проектант по части „ПБЗ” и „ПУСО” е в качеството на Едноличен 

Търговец ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”. 

     4. Участникът „Д § Д” ООД е представил допълнително декларация по Образец № 7 

/относно задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП/ от 

третото лице Димитър Николаев Попов, като ЕТ „СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър 

Попов”, от 16.03.2017г. – 1 стр. в оригинал.  

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.39.Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1983 (2)/17.03.2017г. 

към оферта № 26, подадена от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, по обособена позиция № 5 

от обществената поръчка; 

 

     1. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал за участника в обединението „Електра Тим” 

ООД с декларирана в точка „Форма на участие” от Раздел „Информация за икономическия 

оператор” от Част  II „Информация за икономическия оператор” информация, че ще 

участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически 

оператори, съгласно договора за дружество от 05.10.2016г. 
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     2. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал с декларирана в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

информация за дванадесет години професионален опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност за специалиста по електротехника по 

изпълнение на строителството – Емил Иванов Христов, на трудов договор в „Електра 

Тим” ООД, съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

     3. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал за участника в обединението „Електра Тим” 

ООД с декларирана в точка 2) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за дванадесет години 

професионален опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност за 

специалиста по електротехника по изпълнение на строителството – Емил Иванов Христов, 

съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя. 

     4. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартни 

образци за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” и от 

участника в обединението „Електра Тим” ООД с декларирана в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

информация за правоотношенията между участника в обединението за изпълнение на 

строителството „Електра Тим” ООД и инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

строителството: Ръководител екип - Георги Димитров Станишев – граждански договор; 

Технически ръководител – Елена Маринова Калагларска-Петрова – граждански договор, 

Специалист по електротехника - Емил Иванов Христов – трудов договор, Специалист по 

ВиК - Михаил Иванов Данков – граждански договор, Специалист по ОВ - Венетка 

Стефанова Мирчева – граждански договор, Специалист за контрол по качество - 

Теменужка Янкова Радунчева – граждански договор и Специалист по ЗБУТ - Георги 

Димитров Станишев – граждански договор. 

     5. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартни 

образци за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” и от 

участника в обединението „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД с декларирана в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за правоотношенията между участника в обединението за 

изпълнение на проектирането „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД и проектантския екип за 

изпълнение на проектирането: Част „Архитектурна” и водещ проектант - Румяна 

Георгиева Виячева – граждански договор, Част „Конструкции” - Станимир Иванов 

Парцалев – граждански договор, Част „Електро” - Владимир Стефанов Огнянов – 

граждански договор, Част „ВиК” - Маргаритка Андреева Кръстева – граждански договор, 

Част „ОВ” - Димитър Атанасов Георгиев – управител на „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” 

ЕООД, Част „Енергийна ефективност” - Румяна Георгиева Виячева – граждански договор 

и Технически контрол по част „Конструкции” - Георги Ивилов Бакърджиев – граждански 

договор. 

     6. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е представил допълнително стандартен 

образец  за ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от участника в обединението „АЛЯ - 

СТРОЙ” ЕООД. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 
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II. 40.Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1987 (2)/17.03.2017г. 

към оферта № 30, подадена от ДЗЗД „ПРО АТМ”, по обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

 

     1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „ПРО АТМ”  и от участника в обединението 

„ПРО АРМ” ЕООД с декларирана в точка 6), раздел В „Технически и професионални 

способности”, от част ІV „Критерии за подбор”, наличие на професионален опит, съгласно 

изискванията в точка 10.5.2. ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя,  

а именно: 

Ръководител на екип: стр. инж. Ангел Димитров Ангелов – 39 години професионален опит 

и дванадесет въведени в експлоатация строителни обекти;  

Технически ръководител: инж. Жорж Нешев Нешев – 35 години професионален опит; 

Специалист електротехника: инж. Десислава Иванова – 10 години професионален опит; 

Специалист ВиК: Инж. Юрий Георгиев – 30 години професионален опит; 

Специалист Отопление и вентилация: инж. Ангелина Вукашинова – 28 години 

професионален опит; 

Специалист по контрол на качествато: инж. Жeсмин Ненков – 27 години професионален 

опит; 

Специалист здравословни и безопастни условия на труд: инж. Емил Мерджанов –

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на два 

въведени в експлоатация строителни обекти, с което участникът е отстранил непълнотата, 

констатирана в точка III.30.1.1. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, 

     2. Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „ПРО АТМ”  и от участника в обединението 

„ПРО АРМ” ЕООД с декларирана в точка 6), раздел В „Технически и професионални 

способности” от част ІV „Критерии за подбор”, наличие на професионален опит, но без да 

е посочено вида на правоотношението между участника или участниците в обединението 

и персонала за изпълнение на проектирането и строителството. Участникът е представил 

допълнително копия от трудови договори на част от инженерно – проектантския екип за 

изпълнение на строителството и частникът в обединението „ПРО АРМ” ЕООД, а именно:  

2.1. Трудов договор № 228/17.10.2013г. с Ангел Ангелов, 1 стр. заверено копие; 

2.2. Трудов договор № 65/13.06.2011г. с Жесмин Ненков, 1 стр. заверено копие; 

2.3. Трудов договор № 5/11.07.2008г. с Емил Чанков Мерджанов, 1 стр. заверено копие; 

2.4. Трудов договор № 248/27.01.2014г. с Юрий Иванов Георгиев, 1 стр. заверено копие; 

2.5. Трудов договор № 53/28.02.2011г. с Десислава Цветанова Иванова, 1 стр. заверено 

копие; 

За Техническия ръководител: инж. Жорж Нешев Нешев и за Специалиста Отопление и 

вентилация: инж. Ангелина Вукашинова липсва информация за правната връзка между 

тях и участника или участника в обединението „ПРО АРМ” ЕООД. В новопредставения 

ЕЕДОП от участника липсва информация за правната връзка между проектантския екип за 

изпълнение на проектирането и участника ДЗЗД „ПРО АТМ”, съгласно изискванията на 

точка 10.5.1 и във връзка с точка 10.6.1 от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, с което участникът не е отстранил непълнотата, 

констатирана в точка III.30.1.2. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”, 

 

С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II. 40. 2 от настоящия протокол, комисията единодушно 
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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. 

 

II.41. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1997 (2)/17.03.2017г. 

към оферта № 39, подадена от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, по обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

 

     1.Участникът ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” и от участника в обединението 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД с декларирана в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за правоотношенията между участника в обединението за изпълнение на строителството 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД и инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

строителството:  

Ръководител на екипа: Снежана Костадинова Димитрова – трудов договор; 

Технически ръководител: Петя Валериева Петкова – трудов договор; 

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: Христо Георгиев Тачев – 

трудов договор; 

Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Петър Бойков Танчев – 

трудов договор; 

Специалист по отопление и вентилация: Петър Ангелов Ангелов – граждански договор; 

Специалист по водоснабдяване и канализация: Станимир Тодоров Янчев – граждански 

договор; 

Специалист по електротехника: Илия Георгиев Митовски – граждански договор. 

С допълнително представения ЕЕДОП е изяснена правната връзка между участника в 

обединението и инженерно-техническия персонал за изпълнение на строителството. 

     2. Участникът ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от участниците в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД и 

„ИТНА АРХ” ЕООД с коректно изписано наименование на участника в обединението - 

„ИТНА АРХ” ЕООД. 

     3. Участникът ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” е представил допълнително стандартни образци за 

ЕЕДОП от 17.03.2017г. в оригинал от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” и от участника в обединението 

„ИТНА АРХ” ЕООД с декларирана в точка 6) от част В „Технически и професионални 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация за правоотношенията между 

участника в обединението за изпълнение на проектирането „ИТНА АРХ” ЕООД и 

проектантския екип с ППП за изпълнение на проектирането, а именно:  

Част „Конструкции” - Веселина Атанасова Тодорова - граждански договор; 

Част „Електро” - Райка Миломирова Спасова - граждански договор; 

Част „ВиК” - Виктория Василева Василева-Томова - граждански договор; 

Част „ОВ”, Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев Попов - граждански договор; 

Технически контрол по част „Конструкции” - Петър Митев Иванов - граждански 

договор; 

Част „План за управление на строителните отпадъци“: Любка Спасова Стоянова - 

граждански договор; 

Част „Архитектурна” и водещ проектант, Част „ПБЗ” и Част „Пожарна безопасност” - 

Ивайло Тодоров Найденов, управител и представляващ „ИТНА АРХ” ЕООД. 

С допълнително представения ЕЕДОП е изяснена правната връзка между участника в 
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обединението и проектантския екип с ППП за изпълнение на проектирането. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията 

единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни 

документи и информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, 

при обстоен преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията 

установи, че техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.42. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2011 (2)/17.03.2017г. 

към оферта № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, по обособена позиция № 17 от обществената поръчка; 

 

     1. Участникът „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД е 

представил допълнително референция от Община Тетевен от 15.05.2016г. - 1 стр. заверено 

копие, като доказателства за декларирания в ЕЕДОП-а в точка 1 б), раздел В „Технически 

и професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”,  информация за един 

брой извършена услуга за упражняване на инвеститорски контрол през 2016г. с посочване 

на стойностите, датите и получателите, 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 „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД 

е представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал с 

декларирана в точка 6) б) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на трудови 

правоотношенията между участника „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД и целия екип от проектанти за изпълнение на инвеститорския 

контрол по смисъла на точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

     3. Участникът „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД е 

представил допълнително стандартен образец за ЕЕДОП от 15.03.2017г. в оригинал като в 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 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  за  части ІІ, част ІІІ и част ІV. 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.43. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-1990 (2)/17.03.2017г. 

към оферта № 32, подадена от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, с вх. № РСЛ16-ТД26-

1990/23.11.2016г. по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 
 

     1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал, с декларирана в точка 1) от Раздел А „Годност” на Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, информация за наличие на Удостоверение № I-TV 

013426, за първа група, строежи от първа до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от 
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ПРВВЦПРС и Удостоверение № I-TV 010764, за първа група, строежи от по чл. 137, ал. 1, 

точка 1, буква Е и точка 5, буква Е, които не съответстват на номерата на 

Удостоверенията, достъпни на електронната страница на КСБ, ЦПРС, видно от 

направената служебна справка от Комисията. 

     2. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал, с декларирана 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, но не е представил доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от Раздел ІІІ „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя, с което не е отстранил изцяло 

несъответствията констатирани в точка III.32.1.2. от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район 

„Слатина”. 

     3. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал, който е подписан от всички лица, членове на управителни 

и надзорни съвети и декларирани в декларация образец 7 от документацията на 

Възложителя, с което е отстранил несъответствията констатирани в точка III.32.1.3. от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     4. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително декларации по 

образец № 7А от документацията на Възложителя за всички лица, членове на управителни 

и надзорни съвети, всички от 15.03.2017г. по 2 стр. в оригинал. 

- Декларация Образец № 7А от Росица Бачева Цветанова, председател на СД; 

- Декларация Образец № 7А от Ива Петрони Николова, член на СД; 

- Декларация Образец № 7А от Даниел Златилов Хаджиев, член на СД; 

- Декларация Образец № 7А от Бони Райкова Петрунова, член на СД, с което е отстранил 

липсите, констатирани в точка III.32.1.4. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, 

назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     5. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от подизпълнителя „СИАР” ЕООД от 15.03.2017г. в оригинал, с декларирана в 

точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV „Критерии за 

подбор” информация за притежаване на специалист за извършване на технически контрол 

по част „Конструкции” – инж. Димитър Веселинов Имаретски, 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, с което е отстранил 

несъответствието констатирано в точка III.32.1.5. от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район 

„Слатина”. 

     6. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал, с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, 

информация, че ще използва следните специалисти, като част от инженерно-технически 

персонал: Специалист по електротехника – инж. Николай Ангелов Минев, Специалист по 

водоснабдяване и канализация – инж. Живко Маринов Михов, Специалист по отопление и 

вентилация – инж. Полет Игнатова Игнатова, всички с необходимата квалификация и 

професионален опит, с което е отстранил несъответствието констатирано в точка 

III.32.1.6. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-

РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     7. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал, с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, 

информация, че ще използва следните специалисти, като част от инженерно-технически 

персонал: Специалист по електротехника – инж. Николай Ангелов Минев, Специалист по 

водоснабдяване и канализация – инж. Живко Маринов Михов, Специалист по отопление и 
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вентилация – инж. Полет Игнатова Игнатова, всички с необходимата квалификация и 

професионален опит, но в новопредставения ЕЕДОП липсва информация за 

правоотношенията между специалистите, част от инженерно - техническия персонал, 

описани по-горе и 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, с което не е отстранил изцяло несъответствията констатирани в точка 

III.32.1.7. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-

РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     8. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП от подизпълнителя „СИАР” ЕООД от 15.03.2017г. в оригинал, с декларирана в 

точка 2) от Раздел В „Технически и професионални способности” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП-а информация за целия проектантски екип за изпълнение на 

проектирането, без да е декларирана информация за правоотношенията между 

проектантския екип за изпълнение на проектирането и участника ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, 

съгласно изискванията на точка 10.5.1 и във връзка с точка 10.6.1 от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, с което не е отстранил изцяло 

несъответствията констатирани в точка III.32.1.7. от Протокол № 1/29.11.2016г. на 

комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район 

„Слатина”. 

     9. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително декларация 

Образец № 7 и Образец 7А от подизпълнителя „СИАР” ЕООД от управителя на 

дружеството – Маруся Великова Бобева – Влахова от 15.03.2017г. в оригинал в 

съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя, с което е отстранил липсата 

констатирана в точка III.32.1.8. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     10. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е представил допълнително стандартен образец 

за ЕЕДОП без дата в оригинал без декларирана информация в 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,  с което не е отстранил изцяло несъответствията констатирани в 

точка III.32.1.9. от Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     11. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя „СИАР” ЕООД от 15.03.2017г. в оригинал с 

декларирано в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 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 предоставена в Част II, раздел А и Б, Част III, раздел А-Г и Част IV, 

Раздели А-Г, с което  е отстранил несъответствията констатирани в точка III.32.1.10. от 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. 

     12. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД  е представил допълнително Застрахователна 

полица № 212216213000467 от 17.11.2016г. за професионална отговорност за участниците 

в проектирането и строителстовото за „СИАР” ЕООД, изд. от ДЗИ Общо застраховане 

ЕАД, 2 стр. заверено копие; 

     13. Удостоверение за упражняване на технически контрол по част конструктивна за 

инж. Димитър Веселинов Имаретски, с рег. № 00130, изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

     14. Сертификат № 01045 от 30.05.2016г. за застраховка професионална отговорност за 

вреди за Димитър Веселинов Имаретски,  изд. от ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС”  АД, 1 стр. 

заверено копие; 

     15. Удостоверение за ППП рег. № 11964 за инж. Красимир Веселинов Георгиев, изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

     16. Застрахователна полица № 212216231000003 от 05.01.2016г. за професионална 
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отговорност за участниците в проектирането и строителстовото за Красимир Веселинов 

Георгиев, изд. от ДЗИ Общо застраховане ЕАД, 1 стр. заверено копие; 

     17. Сертификат № 001334 от 28.11.2016г. за застраховка професионална отговорност за 

вреди за Галя Пеева Караджова,  изд. от ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС”  АД, 1 стр. заверено 

копие; 

     18. Застрахователна полица № 159021317С 011069 от 24.11.2015г. за професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството за инж. Галя Пеева 

Караджова, изд. от ЗАД „Армеец”, 1 стр. заверено копие; 

     19. Сертификат № 1313 от 12.01.2015г. за инж. Галя Пеева Караджова, за завършен 

курс по обучение по приложението на наредба за управление на строителните отпадъци за 

влагане на рециклирани строителни материали, изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

     20. Удостоверение № 186/2006г. на инж. Галя Пеева Караджова, за завършено обучение 

за координатор за безопасност и здраве в строителството, изд. от Съюз за стопанска 

инициатива, 1 стр. заверено копие; 

 

С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка.  

Във връзка с гореизложеното в точка II. 43.1, II. 43.2,  II. 43.7,  II. 43.8 и  II. 43.10 от 

настоящия протокол, 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. 

 

II.44.Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2005 (2)/20.03.2017г. 

към оферта № 45, подадена от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, по обособена позиция № 1 

от обществената поръчка; 

 

     1. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 16.03.2017г. в оригинал, с декларирана в точка 6) б) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

информация за наличие на инженерно-технически персонал за изпълнение на 

строителството, като е представена допълнително справка за актуално състояние на 

действащите трудови договори към дата 28.11.2016г. 2 стр., заверено копие, от която е 

видно, че целия инженерно-технически персонал за изпълнение на строителството е в 

трудови правоотношения с участника „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД. 

     2. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 16.03.2017г. в оригинал, с декларирана в 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 за част II, А, Б, В и Г, част ІІІ, А, Б, В и Г, част ІV, А, Б, В и Г. 

     3. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД от 16.03.2017г. в 

оригинал с отстранено несъответствие в изписването на ЕИК на подизпълнителя - 
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„ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД в Част А „Информация за икономическия оператор” на 

раздел IІ „Информация за икономическия оператор”, а именно - ЕИК 200445073.  

     4. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД от 16.03.2017г. в 

оригинал, с декларирана в точка 6) б) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

правоотношенията на целия проектантския екип за изпълнение на проектирането и 

подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, а именно – граждански договори, а 

архитект Александър Константинов Иванов, ръководител на екипа е управител и 

едноличен собственик на капитала на дружеството подизпълнител.   

     5. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително декларация 

Образец № 7 от подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, подписана от управителя 

Александър Константинов Иванов, от 16.03.2017г., 1 стр. в оригинал и декларация образец 

7А за подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД подписана от управителя 

Александър Константинов Иванов, от 16.03.2017г., 2 стр. в оригинал, в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

     6. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД от 16.03.2017г. в 

оригинал с декларирано в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 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 в част II, А, Б, В и Г, част III, А, Б, В и Г и част IV, А, Б, В и Г. 

 

        С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнителни документи и 

информация, доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен 

преглед на офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че 

техническо предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II. 45. Допълнителни документи с вх. № Оферта № РСЛ16-ТД26-2009 (2)/20.03.2017г. 

към оферта № 48, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, по обособена позиция 

№ 5 от обществената поръчка; 

 

     1. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително договор за 

подизпълнител от 10.11.2016г. между „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, като възложител и 

„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД, като подизпълнител,  2 стр. в оригинал, като 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 „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 16.03.2017г. в оригинал, като е декларирал в точка 6) б) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

информация за инженерно-технически персонал за изпълнение на строителството, без да е 

посочил какви са правоотношенията между експертите за изпълнение на строителството и 

участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, като не е спазил  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 строителството. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството е 

собствен персонал за участника, същият е следвало да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 
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подбор” от документацията на Възложителя. 

     3. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД от 

20.03.2017г. в оригинал с декларирана в точка 6) б) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

проектантския екип за изпълнение на проектирането. Представени са допълнително 

ЕЕДОП-и, всички от 17.03.2017г. в оригинал на проектантския екип за изпълнение на 

проектирането, на граждански договор при подизпълнителя „Проектантско бюро 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД, а именно: инж. Васил Бочуков - част Конструкции; инж. Десислава 

Николчева – част „Електро”; инж. Русалина Котова – част „ВиК”; инж. Димитър Пенев – 

част „ОВК и енергийна ефективност”; инж.Теодора Проданова – част”ПБЗ” и „ПУСО”; 

инж.Георги Грозданов - част „ПБ”; инж. Цвета Ангелова – част „ТК Конструкции”. Арх. 

Стефка Борисова Иванова, ръководител на екипа и проектант по част архитектурна е 

управител на подизпълнителя „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД. 

     4. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително Декларация 

Образец № 7 от управителя на подизпълнителя „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” 

ЕООД - Стефка Борисова Иванова от 20.03.2017г., 1 стр. в оригинал; 

     5. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително Декларации 

съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г. изм. С ПМС 282 

от 19.10.2015 на МРРБ, всички от 20.03.2017г. по 1 стр. в оригинал от инж. Васил Бочуков 

- част Конструкции; инж. Десислава Николчева – част „Електро”; инж. Русалина Котова – 

част „ВиК”; инж. Димитър Пенев – част „ОВК и енергийна ефективност”; инж. Теодора 

Проданова – част ”ПБЗ” и „ПУСО”; инж. Георги Грозданов- част „ПБ”; инж. Цвета 

Ангелова – част „ТК Конструкции”. 

     6. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително Декларации 

за ангажираност на експерт, всички от 20.03.2017г. по 1 стр. в оригинал от: инж. Васил 

Бочуков - част Конструкции; инж. Десислава Николчева – част „Електро”; инж. Русалина 

Котова – част „ВиК”; инж. Димитър Пенев – част „ОВК и енергийна ефективност”; инж. 

Теодора Проданова – част”ПБЗ” и „ПУСО”; инж. Георги Грозданов - част „ПБ”; инж. 

Цвета Ангелова – част „ТК Конструкции”. 

     7. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от 16.03.2017г. в оригинал с декларирано в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, 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 в част II, раздел А и Г, част III, раздел 

А, Б, В и Г и част IV, раздел Б и Г. 

     8. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е представил допълнително стандартен 

образец за ЕЕДОП от подизпълнителя - „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД от 

20.03.2017г. в оригинал, с декларирано в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

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 в част II, раздел А и Б, част III, раздел А, Б и В и част IV, раздел 

А и Б. 

 

          С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно 

комисията единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с 

критериите за подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във 

връзка с гореизложеното в точка II.45.2 от настоящия протокол, 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 
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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. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на 

участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

II.46. Оферта № 25 - РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. от „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517 по обособена позиция № 2 от обществената поръчка;   

 

           В срока от 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, а 

именно - до 15.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително документи 

и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в Протокол № 

1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на 

Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно приема, че 

участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. След обсъждане, 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 „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне 

офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

II.47.Оферта № 36 - РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г., от „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 

121214364 по обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

 В срока от 5 работни дни  от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, а именно - до 20.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително 

документи и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. След обсъждане, 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  „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 121214364 

на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на 

участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

II.48. Оферта № 52 - РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г., от „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423 по обособена позиция № 12 от обществената поръчка;10.03.2017г. – 

17.03.2017г. 

 

 В срока от 5 работни дни  от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, а именно - до 17.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително 
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документи и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. След обсъждане, 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 „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423  на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне 

офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

III. 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 участниците 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, т.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  1 0  

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 
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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 

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. 
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III.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 участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.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. 

 

III.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. 

 
III.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. 
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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. 

 

III.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 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. 

 
III.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. 

 

III.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. 

 
III.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 
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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. 

 
III.9. ОФЕРТА № 9, подадена от участник „ЕЛИТ – КНС“ ЕООД по Обособена 

позиция № 1 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 

 
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 

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 
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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. 

 
III.10.  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. 

 
III.11. 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. 

 
III.12. 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). 
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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. 

 
III.13. 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. 

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. 

 
III.14. 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. 

 
III.15. 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. 
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III.16. 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. 

 
III.17. 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: 

 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:   
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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. 

 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.  

 

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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III.18. 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  

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 
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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. 

 
III.19. 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 
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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. 

 
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. 

 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+ 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. 

 
III.20. 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 

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. 
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                 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.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 
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 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. 

 

III.21. 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:   

 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. 
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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. 

 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 
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единодушно реши, че допуска този участник до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.22. 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. 

 

ПБ– 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4 т. 

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. 

 

III.23. 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 

o Срок за изпълнение на СМР – 145 календарни дни с предложена и описана 

работна програма за изпълнение и технология на строителството 
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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. 
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 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 = 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. 

 

 

III.24. 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. 

 

III.25. 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 
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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. 

 

III.26. 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. 

 

III.27. 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. 
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                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.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 
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 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. 

 

III.28. ОФЕРТА № 38 от  „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, 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 – 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 – 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, 
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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. 

 

III.29. 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: 

 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. 



 75 

 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 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. 
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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 = 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. 

 

III.30. 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  

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. 
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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. 
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III.31. 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 

   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 да допусне участника до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.32. ОФЕРТА № 42 от „ПРЕСТИЖ – Н.С.” ЕООД, 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 – 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  

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 – 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. 

 

III.33. 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: 
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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:   

 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.  
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 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. 

 

III.34. 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. 

 

III.35. 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. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 
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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 
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прилагане на Мярка за енергоспестяване – 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. 

 

III.36. ОФЕРТА № 46 от „КРАССТРОЙ” 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. 

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 – 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, 
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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. 

 

III.37. 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 
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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  

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 



 87 

   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. 

 

III.38. 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. 

 

III.39. 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. 

 

III.40. 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: 
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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   

 

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 
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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. 

 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. 

 

III.41. 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. 

 




