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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 № 1  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета 

на СО-район „Слатина” 

 

 

Днес, 30.05.2018 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:      2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

4.Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности” 

в район „Слатина”; 

5. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. арх. Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

7. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; 

9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; 

10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

11. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

 

се събра да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите 

предложения за участие 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 шест обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5. 
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2. Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда  с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 

3. Обособена позиция № 3 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството 

на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по 

обособена позиция № 1). 

4. Обособена позиция № 4 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството 

на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, 

вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2). 

5. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена 

позиция № 1). 

6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 

(по обособена позиция № 2). 

 

     открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-66 /6/ 13.04.2018 г. и Обявление № РСЛ18–ДИ05-66 /7/ 

13.04.2018 г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0001. 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

 

Комисията започна своята работа в 10.00 часа. На отварянето на офертите присъстваха 

следните лица, представители на участниците в процедурата: 

 

1. Ренета Заркова- упълномощен представител на „ПРЕСТИЖ - НС” ЕООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Надежда Владова, нотариално заверено с рег. 

№ 3207/29.12.2016г. по описа на нотариус рег. № 626 Марин Цветков; 

2. Калин Кръстев – управител на „БУЛИНВЕСТ” ООД, ЕИК 106560688; 

 

Председателят инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина” запозна 

членовете на комисията и присъстващите представители на участниците в процедурата със 

съдържанието на Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Възложителя - Кмета на Столична 

община - район „Слатина”. В процедурно установения срок – 17.00 часа на 23.05.2018 г. в 

деловодството на районната администрация са постъпили 23 оферти.  

На 30.05.2018 г. от деловодството на СО-район  „Слатина” са предадени на председателя на 

комисията регистъра на постъпилите оферти и 23 /двадесет и три/ броя оферти за участие в 

процедурата. За приемо-предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от 

ППЗОП.  

След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 

представения от председателя на комисията присъствен списък.   

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 23.05.2018 г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили следните оферти:   

 

1.Оферта № РСЛ18-ТД26-1002/18.05.2018 г. – 13.14 часа, подадена от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, със седалище и адрес на управление: 

България, област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район „Подуяне”, ж.к. 

„Хаджи Димитър”, бл. 92, вх. В, ет. 1, ап. 57, участник за обособена позиция № 3 от 

обществената поръчка; 

 

2.Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018 г. – 10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД, 

ЕИК 126615172, със седалище и адрес на управление: България, област Хасково, община 

Хасково, гр. Хасково 6300,  ж.к. „Болярово”, ул. „Хасковска” No 38, вх. А, участник за обособена 

позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

3.Оферта №  РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. – 11.18 часа, подадена от „СТиКО-2000” ООД; 
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ЕИК 130286681, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община 

Столична, гр.София 1505, район „Оборище”, ул."Алеко Константинов" No 44, ет. 5, ап. 13, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

 

4.Оферта № РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018 г. – 15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД,  ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: България, област София 

(столица), община Столична, гр. София 1142, район „Средец”, бул. „Васил Левски” No 13 А, ет. 

1, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

5.Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018 г. – 09.09 часа, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 201425668,  със седалище и адрес на управление: България, област Пловдив, 

община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул. „Филип Македонски” No 50, ет. 4 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

6.Оферта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018 г. – 11.11 часа, подадена от „В М Л - КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 131395468, със седалище и адрес на управление:  България, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1172, район „Изгрев”, бул. Драган Цанков № 59, вх. 6, ет. 2, ап. 6, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

7.Оферта № РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018 г. – 11.38 часа, подадена от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД, ЕИК 175189402, със седалище и адрес на управление: България, област София, община 

Самоков, гр. Самоков 2000, ул. „Иречек” No 11, участник за обособена позиция № 1 от 

обществената поръчка; 

 

8.Оферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018 г. – 12.07 часа, подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, 

ЕИК 109573269, със седалище и адрес на управление:  България, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1373, район „Люлин”, ж.к. „Република”, ул. „Банско шосе” No 13, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018 г. – 13.13 часа, подадена от „РЕСПЕКТ БИЛД” 

ЕООД, ЕИК 204059126, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1517, район „Подуяне”, ж.к. „Васил Левски”, ул. „Константин 

Фотинов” No 113А, ап. 3, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

10. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018 г. – 13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 103950959, със седалище и адрес на управление: България, област Варна, община 

Варна, гр. Варна 9000, район „Одесос”, ул. „Страхил Войвода” No 36, участник за обособена 

позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

11. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018 г. – 14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  130188559, със седалище и адрес на управление:  България, област 

София (столица), община Столична, гр. София 1680, район  „Витоша”, ул. „Лъвски рид” No 4, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

 

12. Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018 г. – 14.41 часа, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД, ЕИК 200388512, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1309, район „Възраждане”, бул. „Инж. Иван Иванов”  № 63, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

13. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018 г. – 14.42 часа, подадена от „ПАНОВ” ЕООД, 

ЕИК 103785856, със седалище и адрес на управление:  България, област Варна, община Варна, 

гр. Варна 9000,  район „Владислав Варненчик”, ул. „Ян Хунияди” № 31, ет. 3, офис 306, участник 

за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 
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14. Оферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018 г. – 14.44 часа, подадена от „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД,  ЕИК 202221469, със седалище и адрес на управление: България, област София 

(столица), община Столична, гр. София 1680, район „Красно село”, ул. „ Дойран” № 15, вх. Б, ет. 

2, ап. 7, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

15. Оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018 г. – 14.58 часа –  ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 

БУЛСТАТ  177162770, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1700, район „Студентски”, ул. „Христо Вакарелски” № 1, ет.3, ап. 

18, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

16. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. – 15.24 часа, подадена от  „БУЛИНВЕСТ” ООД, 

ЕИК 106560688, със седалище и адрес на управление:  България,  област Враца, община Враца, 

гр. Враца 3005, ж. к. „Дъбника”, бл. 135, ателие 5, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

 

17. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018 г. – 15.29 часа, подадена от  „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799,  със седалище и адрес на управление:  България 

област София (столица), община Столична гр. София 1000, район „Възраждане”,  ул. „Лавеле” № 

8, ет. 4, ап. 6, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

18. Оферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018 г. – 15.47 часа, подадена от „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 

ЕООД, ЕИК 200121819, със седалище и адрес на управление:   България, област София, община 

Костинброд, гр. Костинброд 2230, ул. „Г.С.Раковски” № 9, ет. 1, участник за обособена позиция 

№ 2 от обществената поръчка; 

 

19. Оферта  № РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018 г. – 15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, 

ЕИК 131553690, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община 

Столична, гр. София 1142, район „Средец”, бул. „Васил Левски” №  13А, ап.7, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

 

20. Оферта № РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г. – 16.27 часа, подадена от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ 

КОСТОВ”, ЕИК 104108825, със седалище и адрес на управление: България, област Велико 

Търново, община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш 5180, ул." Клокотница" No 5,  участник 

за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

 21. Оферта  № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018 г. – 16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ ГРУП” 

ЕООД, ЕИК 175446117, със седалище и адрес на управление:  България, област София 

(столица), община Столична, гр. София 1606, район „Красно село”,  бул. „Христо Ботев” № 49, 

вх. 1, ет. 4, ап. 10, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

22. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018 г. – 16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД” 

ЕООД, ЕИК 202357469, със седалище и адрес на управление:  България, област София 

(столица), община Столична гр. София 1404, район  „Триадица”,  бул. „България” № 73, вх. Б, ет. 

2, ап. Б6, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

  

23. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018 г. – 16.54 часа, подадена от „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД,  ЕИК 200487072, със седалище и адрес на управление: България 

област София (столица), община Столична, гр. София 1836, район „Подуяне”, бул. „Владимир 

Вазов” № 90, вх. А, ет. 2, ап. 4, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

След запознаване със списъка с участниците, всички членове на Комисията подписа 

декларация  в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 

13 от ППЗОП. 
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I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1002/18.05.2018 г. – 13.14 часа, подадена от ЕТ 

„СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

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

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

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

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и констатира, че пликът 

с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с нарушена цялост. Същият е продупчен и  

подреден в папката с останалите документи на участника. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 2. Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018 г. – 10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” 

ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за 

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

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

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

откритото публично заседание, Комисията извърши залепяне на плика и протоколира 

действията си по отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 3. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. – 11.18 часа, подадена от „СТиКО-2000” 

ООД, ЕИК 130286681, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
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присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 4. Оферта № РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018 г. – 15.46 часа, подадена от „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД,  ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 4 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 5. Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018 г. – 09.09 часа, подадена от „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, участник за обособена позиция № 4 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 6. Оферта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018 г. – 11.11 часа, подадена от „В М Л - 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена позиция № 4 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 
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I. 7. Оферта № РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018 г. – 11.38 часа, подадена от „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402, участник за обособена позиция № 1 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 8. Оферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018 г. – 12.07 часа,подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД, ЕИК 109573269, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018 г. – 13.13 часа, подадена от „РЕСПЕКТ 

БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126,  участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

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

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 10. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018 г. – 13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 
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от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 11. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018 г. – 14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  130188559,  участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

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

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 12.  Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018 г. – 14.41 часа, подадена от 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 2 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 13.  Оферта №  РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018 г. – 14.42 часа, подадена от „ПАНОВ” 

ЕООД, ЕИК 103785856, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
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ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 14.  Оферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018 г. – 14.44 часа, подадена от „АЛДИ 

КОМЕРС ГРУП” ЕООД,  ЕИК 202221469, участник за обособена позиция № 2 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 15. Оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018 г. – 14.58 часа –  ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 

БУЛСТАТ  177162770, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 16. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. – 15.24 часа, подадена от  „БУЛИНВЕСТ” 

ООД, ЕИК 106560688, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
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състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 17. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018 г. – 15.29 часа, подадена от  „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 1 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

Председателят на комисията предложи в 11.45 часа откритото заседание да бъде закрито и да 

продължи в 12.45 часа, с продължаване на отваряне на офертите на останалите участници. 

Присъстващите представители на участниците бяха надлежно уведомени в края на заседанието 

за датата и часа за продължаване публичната част от работата на комисията.  

 

На 30.05.2018 година в 12.45 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018 г. на Възложителя - Кмета на Столична община - район „Слатина” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:       2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

4.Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности” 

в район „Слатина”; 

5. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. арх. Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

7. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; 

9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; 

10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

11. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

 

се събра да продължи откритото заседание, да извърши подбор на участниците, да 
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разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие 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.”, открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-66 /6/ 13.04.2018 г. и Обявление № РСЛ18–

ДИ05-66 /7/ 13.04.2018 г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на 

поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0001. 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

 

Комисията продължи работата си по отваряне на останалите оферти в 12.45 часа. На 

отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата: 

 

Председателят инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина” откри 

заседанието, констатира, че присъстват всички редовни членове на комисията. 

След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 

представения от председателя на комисията присъствен списък. 

 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 18. Оферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018 г. – 15.47 часа, подадена от „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

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

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 19. Оферта № РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018 г. – 15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” 

ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 
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I. 20.  Оферта № РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г. – 16.27 часа, подадена от ЕТ „ВАСИЛ 

ИВАНОВ КОСТОВ”, ЕИК 104108825, участник за обособена позиция № 1 от 

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

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице в изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри" и констатира, че пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ не е запечатан. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 21. Оферта № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018 г. – 16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД ЕИК 175446117, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

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

чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

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

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 22. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018 г. – 16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД” 

ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

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

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

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

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

     I.23. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018 г. – 16.54 часа, подадена от „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ  77” ЕООД,  ЕИК 200487072, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
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изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

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

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

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 

на участници в процедурата напуснаха залата. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

 След отваряне на всички оферти, комисията констатира, че за обособени позиции със 

следните номера:  

 

Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на строителството на 

сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 

(по обособена позиция № 1). 

 

Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на строителството на 

сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, 

вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2). 

 

няма подадена нито една оферта за участие. По тези обособени позиции от обществената 

поръчка, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата  на 

основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши 

проверка за съответствието на представените документи с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и за пълнотата на представените 

документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на 

което подробно посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

II.1. Оферта № 1 от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”  за участие 

по обособена позиция № 3 

 

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

от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията 

констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с нарушена цялост. 

Същият е продупчен и подреден в папката с останалите документи на участника надлежно 
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– не е в цялост, следователно не е запечатан надлежно. След обсъждане, комисията 

единодушно реши да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 

процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с документацията за участие. 

Съгласно подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за 

подбор“ от документацията за участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката 

задължително се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от 

ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване 

на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде 

отстранен от участие в процедурата. Това условие, поставено от възложителя в 

документацията за участие, отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид 

гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от 

процедурата участника ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”  на 

основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП и да не допусне офертата на 

участника до етапа на разглеждане и оценка. 

 

 II.2. Оферта № 2 от „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 2 - РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018г. – 

„АДВАНС-2002”  ЕООД, ЕИК 126615172, участник 

за Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи от 

22.05.2018г. - в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

22.05.2018г., подписан от управителя Лъчезар Петев – 

9 /девет/ стр. в оригинал, ведно с приложение към 

него: 

 

1. Приложение № 1 - Линеен график за 

изпълнение на СМР, подписан от управителя 

Лъчезар Петев – 4 /четири/ стр. – оригинал; 

2. Приложение № 2 - Декларации и Сертификати 

за съответствие на влаганите материали /папка 

№ 2-1/ - 112 /сто и дванадесет/ стр. - заверени 

копия; 

3. Приложение № 3 – Предложение за 

технология и органицзация при изпълнението 

на строителството от 22.05.2018г., подписано 
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от управителя Лъчезар Петев – 21 /двадесет и 

една/ стр. - оригинал; 

4. Приложение 4 - Организация на ръководстовто 

на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд от 22.05.2018г., подписано от  

управителя Лъчезар Петев – 51 /петдесет и 

една/ стр. - оригинал; 

5. Приложение 5: Планиране изпълнението на 

обекта от 22.05.2018г., подписано от 

управителя Лъчезар Петев - 10 /десет/ стр. - 

оригинал; 

6. Предложен е срок за изпълнение на поръчката 

- 180 /сто и осемдесет/дни; 

7. Срок на валидност на офертата е посочен от 

участника -6/шест/ месеца/ 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АДВАНС-2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев - оригинал; 

5. Декларация за срок на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АДВАНС-2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев - оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АДВАНС-2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев - оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АДВАНС-2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев - оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АДВАНС-2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев - оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 22.05.2018г., от участника 

„АДВАНС - 2002” ЕООД, подписана от управителя 

Лъчезар Петев в оригинал – 2 /две/ стр.; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АДВАНС-2002”ЕООД;  
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11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172 

е  представил ЕЕДОП на хартия и на магнитен 

носител – диск с дата 22.05.2018г., подписан с 

електронен подпис от управителя Лъчезар Петев. 

 

12. Други документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г., 

незаверен от регистриран одитор -1 /една/ стр. -

заверено копие; 

1а.Баланс за 2017г., незаверен от регистриран одитор  

– 1 /една/ стр. - заверено копие; 

2.Отчет за приходите и разходите за 2016г. , 

незаверен от регистриран одитор - 1 /една/ стр. - 

заверено копие; 

2а.Баланс за 2016г., незаверен от регистриран одитор  

– 1 /една/ стр. - заверено копие; 

3.Отчет за приходите и разходите за 2015г. , заверен 

от регистриран одитор -1 /една/ стр. - заверено копие; 

3а.Баланс за 2015г., заверен от регистриран одитор – 1 

/една/ стр. - заверено копие; 

4. Удостоверение № І – TV 018080, валидно до 

30.09.2018 г. изд. от ЦПРС към КСБ изд. на 

„АДВАНС - 2002” ЕООД  за строежи Първа група от 

ТРЕТА до ПЕТА категория /с изключение на тези по 

чл. 5, ал. 6, т. 1, т. 4.4 и т. 1.5.6/, във връзка с чл. 137, 

ал. 1 от ЗУТ, ведно с талон І – TV 02 - 1 /една/ стр. -

заверено копие; 

5. Удостоверение № ІІ – TV 005300, валидно до 

30.09.2018г., изд. от  ЦПРС към КСБ, изд. на 

„АДВАНС - 2002” ЕООД  за строежи Втора група от 

ТРЕТА до ПЕТА категория,  във връзка с чл. 137, ал. 

1 от ЗУТ, ведно с талон ІІ – TV 02 - 1 /една/ стр. - 

заверено копие; 

6. Удостоверение № ІV – TV 008718, валидно до 

30.09.2018г., изд. от ЦПРС  към КСБ изд. на 

„АДВАНС - 2002” ЕООД  за строежи Четвърта група 

от ТРЕТА до ПЕТА категория,  във връзка с чл. 137, 

ал. 1 от ЗУТ, ведно с талон ІV – TV 02 - 1 /една/ стр.-

заверено копие; 

7.Застрахователна полица № 212218261000002 от 

15.05.2018г., изд. на „АДВАНС - 2002” ЕООД, за 

професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството за обекти от Трета 

категория и всяка по-ниска категория, валидна до 

15.05.2019г., издадена от „ДЗИ - Общо застраховане” 

ЕАД  – заверено копие; 

8.Референция за добро изпълнение, изд. от ДЗЗД 

„СОФ  ТЕХ  ПАРК” на 21.01.2016г., ведно с 

приложено към нея Разрешение за ползване № СТ-05-

2548/23.12.2015г., издадено от ДНСК - заверени 

копия; 

9.Референция за добро изпълнение, изд. от Община 

„Перущица” с изх. № 1618 от 22.12.2015г., ведно с 

приложено към нея Разрешение за ползване № СТ-05-

2235/03.12.2015г., издадено от ДНСК -  заверени 

копия; 
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10. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-334/20.12.2016г. изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-335/20.12.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-336/20.12.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД - заверено копие; 

13. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-337/20.12.2016г., изд.  на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

14. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-338/20.12.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД - заверено копие; 

15. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика”  при МРРБ, с изх. № 

02-01-339/20.12.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

16. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-71/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

17. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика”  при МРРБ,   с изх. № 

02-01-73/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД - заверено копие; 

18. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика”  при МРРБ,   с изх. № 

02-01-72/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

19. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-70/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

20. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ,   с изх. № 

02-01-69/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

21. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ,   с изх. № 

02-01-67/22.02.2016г., изд.  на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

22. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ ,  с изх. № 

02-01-66/22.02.2016г., изд.  на „АДВАНС - 2002” 

ЕООД  -  заверено копие; 

23. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ,   с изх. № 

02-01-68/22.02.2016г., изд. на „АДВАНС - 2002” 
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ЕООД  -  заверено копие; 

 

II.2.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

            ІІ. 3. Оферта № 3 от „СТиКО-2000” ООД за участие по обособена позиция № 3; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 3 - РСЛ18-ТД26-

1013/22.05.2018г. - „СТиКО-2000” 

ЕООД, ЕИК 130286681 

Обособена позиция № 3   

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 22.05.2018г., подписан 

от управителя Николай Колев – 1 стр. 

в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя 

от 22.05.2018г., подписано от 

управителя Николай Колев – 2 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 2 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев – 1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 3 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 4 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

Участникът е представил декларация 

по Образец7А на Възложителя от 
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Николай Колев в оригинал; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец7А на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от 

съдружника Таня Колева в оригинал; 

 

 

 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител от дата 22.05.2018г., 

подписан от Николай Колев, като 

управител и съдружник и от Таня 

Колева, като съдружник с електронни 

подписи; 

12. Други документи  

 1. Удостоверение № РК-

0439/22.04.2015г.,  изд. от ДНСК 

на „СТиКО-2000” ООД за 

извършване дейностите по чл. 166, 

ал. 1 от ЗУТ оценяване на 

съответствието на 

инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен 

надзор, със срок на валидност до 

22.04.2020г. -  1 стр. заверено 

копие; 

2. Списък на екипа от 

правоспособните физически лица 

към 04.12.2017г. от различните 

специалности, назначени по 

трудов или граждански договор в 

„СТиКО-2000” ООД, неразделна 

част от удостоверение № РК-

0439/22.04.2015г. за упражняване 

дейностите оценка на 

съответствието на 

инвестиционните проекти и/или 

упражняване на стрителен наздор, 

2 стр., заверено копие; 

3. Застрахователна полица № 

212217220000025/19.05.2017г. по 

задължителна застраховка 

„Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и 

строителството” изд. от „ДЗИ – 

общо застраховане” ЕАД, Главна 

агенция София, на „СТиКО-2000” 

ООД, с лимит за едно събитие 

150 000 и агрегатен лимит 
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300 000лв., валидна до 04.06.2018г. 

- 2 стр.  заверено копие; 

4. Сертификат за регистрация 

удостоверяващ, че системата за 

управление на качеството на 

„СТиКО” ООД, е независимо 

оценена и съответстваща на 

изискванията на ISO 9001:2008  за 

следният обхват дейности: 

строитеен надзор и оценка на 

съответствието на 

инвестиционните проекти, № на 

сертификат 123094А, дата на 

изтичане на сертификата 

09.09.2018г. - 2 стр. заверено 

копие; 

5. Удостоверение № 0966-

96/01.07.2016г., изд. на Николай 

Димитров Колев, за завършен курс 

на обучение  за отговорници по 

качеството на тема: „Контрол 

върху качеството на изпълнение 

на строителството, за съответствие 

на влаганите в строежите 

строителни продукти с основните 

изисквания за безопастност”, изд. 

от СКЦ Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване 

„Подкрепа” - 1 стр. заверено 

копие; 

6. Референция с изх. № 02-01-

55/17.02.2015г. изд. от МРРБ 

Дирекция „Жилищна политика” на 

„СТиКо-2000” ООД, като участник 

в обединение за изпълнение на 

договор № РД-02-29-

328/15.08.2013г. с посочване на 

период, стойност и предмет - 2 

стр. заверено копие; 

7. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП, с изх.  № 02-01-

35/28.01.2016г., изд. от МРРБ 

Дирекция „Жилищна политика” на 

„СТиКО” ООД, като участник в 

обединение за изпълнение на 

Договор № РД-02-29-

328/15.08.2013г., с посочване на 

предмета, стойността и периода - 4 

стр. заверено копие; 

8. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП, с изх.  № 02-01-

156/11.05.2016г., изд. от МРРБ 

Дирекция „Жилищна политика” на 

„СТиКО” ООД, като участник в 

обединение за изпълнение на 
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Договор № РД-02-29-

328/15.08.2013г., с посочване на 

предмета, стойността и периода -  

2 стр. заверено копие; 

9. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП, с изх.  № 02-01-

157/11.05.2016г., изд. от МРРБ 

Дирекция „Жилищна политика” на 

„СТиКО” ООД, като участник в 

обединение за изпълнение на 

Договор № РД-02-29-

328/15.08.2013г., с посочване на 

предмета, стойността и периода -  

3 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП, с изх.  № 02-01-

236/05.08.2016г., изд. от МРРБ 

Дирекция „Жилищна политика” на 

„СТиКО” ООД, като участник в 

обединение за изпълнение на 

Договор № РД-02-29-

328/15.08.2013г., с посочване на 

предмета, стойността и периода -  

1 стр. заверено копие; 

11.  Удостоверение за добро 

изпълнение от 17.10.2016г.,  изд. 

от „Колхида Девелъпмънт” АД, 

изд. на „СТиКО” ООД, с 

посочване на стойността, периода 

и обекта - 2 стр. заверено копие; 

12. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП рег. индекс: ОК-05-

88/18.05.2017г., изд. от община 

Димитровград, с посочване на 

дата, стойност и предмет - 2 стр. 

заверено копие; 

13. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от 

ЗОП рег. индекс: ОК-05-

89/18.05.2017г. изд. от Община 

Димитровград, с посочване на 

дата, стойност и предмет - 2 стр. 

заверено копие; 

14. Удостоверение за добро 

изпълнение от 02.06.2017г.,  изд. 

от „Леонекс България” ЕАД на 

„СТиКО-2000” ООД, с посочване 

на датите, стойността и обект - 2 

стр. заверено копие; 

15. Удостоверение за добро 

изпълнение № РНД17-ТД26-

2016/22.12.17г., изд. от район 

„Надежда” на „СТиКО” ООД, като 

участник в обединение с 

посочване на дати, стойности и 

обект - 3 стр. заверено копие; 



 

22 

 

16. Удостоверение за добро 

изпълнение № РТР18-ТД26-

564/23.02.2018г., изд. от район 

„Триадица” на „СТиКО” ООД, с 

посочване на дати, стойности и 

предмет - 3 стр. заверено копие; 

 

II.3. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

II. 4. Оферта № 4 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД за участие по обособена позиция № 4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 4 - РСЛ18-ТД26-

1021/22.05.2018г. - „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 

Обособена позиция № 4   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документите от 21.05.2018г., 

подписан от Иван Танкишев, 

управител на „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД- 1 стр. в оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 21.05.2018г. 

подписана от Иван Танкишев 

управител на „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД - 3 стр. в оригинал, ведно с 

приложение към него: 

- Техническо предложение- 

подписано от Иван Танкишев- 

управител на „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД - 26 стр. в оригинал  

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 2 на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 3 на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 
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КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 4 на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД -2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7А на Възложителя от 

21.05.2018г., подписана от Иван 

Танкишев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД -2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан от 

управителя  Иван Танкишев с 

електронен подпис на 22.05.2018г.  

12. Други документи 1. Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № И-РД-920 от 

10.05.2018г. с посочване на 

предмет, стойност и период, изд. 

от Община „Троян” – 2 стр. 

заверено копие; 

 

II.4. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 5. Оферта № 5 от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 5 - РСЛ18-ТД26-

1027/23.05.2018г. - „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668 
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Обособена позиция № 4   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил списък на 

документи от 19.05.2018г., подписан 

от Марин Младенов, управител на 

„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, - 1 стр. в 

оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 19.05.2018г., 

подписано от Марин Младенов, 

управител на „КИМА КОНСУЛТ” 

ЕООД - 2 стр. в оригинал;  

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 2 на Възложителя от 

19.05.2018г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 3 на Възложителя от 

19.05.2018г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 4 на Възложителя от 

19.05.2018г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

19.05.2018г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът  не е представил 

декларация по Образец 7 на 

Възложителя  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7А на Възложителя от 

19.05.2018г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД -2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител от 19.05.2018г., 

подписан с електронен подпис от 

управителя Марин Младенов. 

Декларираното в ЕЕДОП 
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Удостоверение РК-06-01 от 

21.04.2016г. е със сгрешен краен срок 

на валидност.  

Извършена е служебна справка от 

сайт www.dnsk.mrrb.government.bg в 

публичния регистър на лицата, 

извършващи дейността консултант 

съгл. чл. 167, ал. 2 от ЗУТ и е 

установено притежаването и 

валидност на лиценза до 21.04.2021г.  

12. Други документи Няма 

 

II.5.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7 съгласно точка 13.1.7 

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

документацията на Възложителя. 

2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителството, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, но не е  представил доказателства - за изпълнение на 

строителството /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, 

датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне едно от  декларираните 

строителства, 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. 

 

II.5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът да представи декларация образец № 7 съгласно точка 13.1.7 от Раздел 

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

документацията на Възложителя. 

2. Участникът да представи доказателства  /удостоверения за добро изпълнение и др., 

които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

изпълнение на поне едно от декларираните в част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП строителства, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

 

 

II. 6. Оферта № 6 от от „В М Л - КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция 

№ 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 6 - РСЛ18-ТД26-

1028/23.05.2018г. -„ВМЛ-

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468 

Обособена позиция № 4 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 22.05.2018г., подписан 

от управителя Владимир Петков – 1 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя 

от 22.05.2018г., подписано от 

управителя Владимир Петков, 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 2 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Владимир Петков, 1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 3 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Владимир Петков, 1 стр.  в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 4 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Владимир Петков, 2 стр.  в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Владимир Петков, 1 стр.  в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от управителя 

Владимир Петков, 1 стр.  в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7А на Възложителя от 

22.05.2018г. подписана от управителя 

Владимир Петков, 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител от дата 22.05.2018г., 

подписaн с електронен подипс от 

управителя Владимир Петков; 

12. Други документи  

  1. Решение № 3/31.10.2007г. на 
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СГС, ФО, фирмено дело № 

3111/2005г. за вписване на 

промени по партидата на 

„ВМЛ-Консулт” ЕООД, 1 стр., 

заверено копие; 

2. Карта за идентификация по 

БУЛСТАТ с нечетлив номер на 

„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 131395468, 1 стр., 

заверено копие; 

3. Удостоверение № РК-

0433/14.04.2015г. изд. от ДНСК 

на „ВМЛ-Консулт ” ЕООД за 

извършване дейностите по чл. 

166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на 

строителен надзор, със срок на 

валидност до 14.04.2020г., 1 

стр., заверено копие; 

4. Списък на екипа от 

правоспособните физически 

лица към 10.04.2018г. от 

различните специалности, 

назначени по трудов или 

граждански договор в „ВМЛ-

Консулт” ЕООД, неразделна 

част от удостоверение № РК-

0433/14.04.2015г. за 

упражняване дейностите 

оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти 

и/или упражняване на 

стрителен наздор, 4 стр., 

заверено копие; 

5. Удостоверение за вписване в 

публичен регистър 

идентификационен № 

00225/26.08.2015г. изд. от 

Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие на „ВМЛ-

Консулт” ЕООД, със срок на 

валидност до 26.08.2020г., 1 

стр., заверено копие; 

6. Удостоверение с изх. № 

20180104115005/04.01.2018г. 

по партидата на „ВМЛ-

Консулт” ЕООД, изд. от 

Агенция по вписванията – 

Търговски регистър, 2 стр., 

заверено копие; 

7. Застрахователна полица № 

21010401/13121810000173 по 

задължителна застраховка 
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„Професионална отговорност” 

и специални условия 

„Професионална отговорност 

на лицата по чл. 171 от ЗУТ”  

изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД,  на 

„ВМЛ -Консулт” ЕООД, със 

застрахована дейност  - 

Строителен надзор в 

проектирането и 

строителството, с лимит за 

едно събитие 150 000 лв. и 

агрегатен лимит 300 000 лв., 

валидна до 17.01.2019 г., 2 стр., 

заверено копие;  

8. Застрахователна полица № 

21010401/13121710001404 по 

задължителна застраховка 

„Професионална отговорност” 

и специални условия с 

покритие Строителен надзор – 

комплексен доклад за 

оценяване на проект, изд. от ЗК 

„ЛЕВ ИНС” АД,  на „ВМЛ -

Консулт” ЕООД, с лимит за 

едно събитие 150 000 лв. и 

агрегатен лимит 300 000 лв., 

валидна до 27.07.2018 г., 1 стр., 

заверено копие;  

9. Застрахователна полица № 

17 400 1310 0000567745, изд. 

от  ЗАД „Армеец” на „ВМЛ-

Консулт” ЕООД, с обхват 

„Гражданска отговорност на 

юридически лица” и 

професионална отговорност на 

лицата, правоспособни да 

извършват дейности за 

обследване на енергийната 

ефективност и сертифицирани 

на сгради съгласно чл. 13 от 

ЗЕЕ, акредитирани по чл. 44, 

ал. 1 от ЗЕЕ и период на 

валидност 03.06.2017г. – 

02.06.2018г., 1 стр. заверено 

копие; 

10. Сертификат за стандарт БДС 

EN ISO 9001:2008, рег. № на 

сертификата TRBA 100 0141 за 

следният обхват дейности: 

строителен надзор, оценяване 

на  съответствието на 

инвестиционните проекти, дата 

на изтичане на сертификата 

14.09.2018г., 1 стр., заверено 

копие; 
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11. Сертификат за стандарт БДС 

EN ISO 14001:2005 рег. № на 

сертификата TRBA 110 0063 за 

следният обхват дейности: 

строителен надзор, оценяване 

на  съответствието на 

инвестиционните проекти, дата 

на изтичане на сертификата 

14.09.2018г., 1 стр., заверено 

копие; 

12. Сертификат за стандарт  BS 

OHSAS 18001:2007, рег. № на 

сертификата TRBA 113 0084 за 

следният обхват дейности: 

строителен надзор, оценяване 

на  съответствието на 

инвестиционните проекти, дата 

на изтичане на сертификата 

21.10.2018г., 1 стр., заверено 

копие; 

13. Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № СА03-03-

2943/23.06.2016г., изд. от 

Община Полски Тръмбеш на 

„ВМЛ - Консулт” ЕООД , с 

посочване на обект, стойност и 

срок, 1 стр. заверено копие; 

14. Удостоверение за добро 

изпълнение рег. индекс и дата 

№ 70 – 00 – 239/09.01.2018г., 

изд. от Община Бургас на 

„ВМЛ - Консулт” ЕООД, с 

посочване на обект, стойност и 

срок, 2 стр. заверено копие; 

15. Удостоверение рег. индекс и 

дата № АС–7000– 

299/18.09.2015г., издадено  от 

Район „Надежда” СО на „ВМЛ 

- Консулт” ЕООД  с посочване 

на обект, стойност и срок, 2 

стр. заверено копие; 

16.  Удостоверение за добро 

изпълнение рег. индекс и дата 

№ РК – 7000 – 5/08.04.2015г., 

изд. от Район „Оборище” СО, 

изд. на „ВМЛ - Консулт” 

ЕООД  с посочване на обект, 

стойност и срок, 1 стр.  

заверено копие; 

 

II.6.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 7. Оферта № 7 от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, за участие по обособена позиция № 1 



 

30 

 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 7 - РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018г. ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,  ЕИК 175189402 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

17.05.2018г. -  оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец  на Възложителя от 

17.05.2018г. , подписан от управителя Красимир Вуков 

- 4 /четири/ стр. в оригинал, ведно с приложение към 

него: 

1. Приложение № 1 - Линеен график за 

изпълнение на СМР – 12 /дванадесет/ стр. – 

оригинал; 

2. Приложение № 2 - Декларации и Сертификати 

за  съответствие  на  влаганите материали - 31 

/тридесет и една/ стр. - заверени копия; 

3. Приложение № 3 – Предложение за технология 

и организация при изпълнението на 

строителството от 22.05.2018г., подписано от 

управителя Красимир Вуков – 14 

/четиринадесет/ стр. - оригинал; 

4. Приложение № 4 - Организация  на 

ръководството на обекта и мерки по управление 

на качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд от 22.05.2018г., подписано от 

управителя Красимир Вуков – 13 стр. в 

оригинал; 

5. Приложение № 5: Планиране изпълнението на  

обекта от 22.05.2018г., подписано от управителя 

Красимир Вуков - 2 стр. в оригинал; 

 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 17.05.2018г. от участника ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, подписано от управителя 

Красимир Вуков - оригинал; 

 

5. Декларация за срок на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от  17.05.2018г. от участника ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, подписано от управителя 

Красимир Вуков - оригинал;  
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6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 17.05.2018г. от участника ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, подписано от управителя 

Красимир Вуков - оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 17.05.2018г. от участника ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, подписано от управителя 

Красимир Вуков - оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 17.05.2018г. от участника ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, подписана от управителя 

Красимир Вуков – оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

17.05.2018г., от участника КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 

подписана от управителя Красимир Вуков – 2 стр. в 

оригинал; 

2.Декларация по Образец №7А на Възложителя от 

17.05.2018г. от участника ”КСВ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, 

подписана от управителя Любомир Тодоров – 2 стр. в 

оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” от участника „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ ”  ООД ; 

11. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът ”КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,  ЕИК 

175189402 е представил ЕЕДОП на магнитен носител – 

диск с дата 17.05.2018г., подписан с електронен подпис 

от двамата управители: Красимир Стефанов Вуков и 

Любомир Иванов Тодоров; 

 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър. 

1а.Баланс за 2017г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

2.Отчет за приходите и разходите за 2016г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

2а.Баланс за 2016г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

3.Отчет за приходите и разходите за 2015г. - не е 

представен от участника, но при извършена служебна 

справка на сайта на търговския регистър има налична 

информация в търговския регистър;  

3а.Баланс за 2015г. - не е представен от участника, но 

при извършена служебна справка на сайта на 

търговския регистър има налична информация в 

търговския регистър;  

4. Удостоверение № І – TV 015539  изд. от ЦПРС към 

КСБ изд. на ”КСВ  ИНЖЕНЕРИНГ” ООД   за строежи 

Първа група от ТРЕТА до ПЕТА категория /с 

изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1, т. 4.4 и т. 1.5.6/, 
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във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, с талон валиден до 

30.09.2018г. -  след направена справка в публичния 

регистър на ЦПР към КСБ; 

5. Удостоверение № ІІ – TV 004352 изд. от ЦПРС към 

КСБ изд. на ”КСВ  ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за строежи 

Втора група от ТРЕТА до ЧЕТВЪРТА  категория, 

съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС с талон валиден до 

30.09.2018г. - след направена справка в публичния 

регистър на ЦПР към КСБ; 

6. Удостоверение № ІV – TV 010808  изд.  от  ЦПРС 

към  КСБ изд. на ”КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за 

строежи Пета група с талон валиден до 30.09.2018г. - 

след направена справка в публичния регистър на ЦПР 

към КСБ; 

7.Референция за добро изпълнение, изд. на ”КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД от Държавна агенция ”Архиви” 

с изх. № 93-00-457 от 29.05.2014г. - заверени копия; 

9. Удостоверение за добро изпълнение изд. от 

Дирекция „Жилищна политика”  при МРРБ,  с изх. № 

02-01-122/29.03.2016г., изд. на ДЗЗД „КСВ & 

ИНФРАКОРЕКТ” за сграда в гр.Монтана, бл. № 20, 

вх.К -  2 стр. заверено копие; 

9а.Технически паспорт с рег.№ 055 от 27.07.2015г., изд. 

на „Партрейд” ООД за сграда в гр. Монтана, бл. № 20, 

вх.К – 4 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-123/29.03.2016г., изд. на ДЗЗД 

„КСВ&ИНФРАКОРЕКТ” за сграда в гр. Плевен, 

ул.”Емил Димитров” № 68 – 2 стр.  заверено копие; 

10а.Технически паспорт с рег. № 170 от 24.07.2015г., 

изд. на „Партрейд” ООД за сграда в гр. Плевен, 

ул.”Емил Димитров” № 68 – 4 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение, изд. от 

Дирекция „Жилищна политика” при МРРБ, с изх. № 

02-01-120/29.03.2016г., изд. на ДЗЗД 

„КСВ&ИНФРАКОРЕКТ” за сграда в гр. Видин, 

ул.”Средна гора” № 12 - заверено копие; 

11а.Технически паспорт с рег.№ 68 от 21.12.2015г., изд. 

на „Партрейд” ООД за сграда в гр. Видин, ул.”Средна 

гора” № 12  - 4 стр. заверено копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

„Адванс 2002” ЕООД, с изх. № 0067/18.04.2017г., изд. 

на ”КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - заверено копие; 

 

             III.7.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникън „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ,  не е представил  финансови документи ГФО за 

2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е 

достъпен   ГФО за 2015г.  Направените проверки доказват  изискуемия минимален общ 

оборот,  но няма информация  за  минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 
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III.7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД да представи доказателства за минимален оборот 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочетни в точка 9. „Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 

9.1. от част IV „Критерии за подбор“.  

 

ІІ. 8. Оферта № 8 от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, за участие по обособена позиция № 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 8 - РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018г. – 

„Елегант ЛТ” ООД, ЕИК 109573269 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

22.05.2018г., подписан от управителя Любомир Тачев 

– 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

22.05.2018г., подписано от управителя Любомир Тачев 

6 стр. в оригинал, ведно с приложенията към него: 

 

1. Линеен график за изпълнение на СМР - 5 стр. в 

оригинал; 

2.  Сертификати за съответствие на влаганите 

материали. Декларации за съответствие на 

влаганите материали, Декларации за 

характеристиките на строителния продукт, 

Декларации за експлоатационни показатели – 42 

стр. – заверени копия. 

3. Приложение 3 - Технология и организация при 

изпълнението на строителството – 19 стр. в 

оригинал; 

4. Приложение 4 - Организация на ръководството на 

обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд – 21 

стр. в оригинал; 

5. Приложение 5-Планиране изпълнението на 
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обекта – 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

Участникът е представил  Декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 22.05.2018г.  от участника 

„Елегант ЛТ”  ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 1 стр.   в оригинал; 

5. Декларация за срок на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  Декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Елегант ЛТ” ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 1 стр.   в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

4 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Елегант ЛТ”  ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 1 стр.   в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

5 на Възложителя от 22.05.2018г от участника 

„Елегант ЛТ” ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 1 стр.  в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Елегант ЛТ”  ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 1 стр.  в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 22.05.2018г.,  от участника 

„Елегант ЛТ”  ООД, подписана от управителя 

Любомир Тачев, 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „Елегант ЛТ”  ООД. 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

21.05.2018г. от упраавителя Любомир Тачев; 

12. Други документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г., ведно с 

Дневник приходи от продажби за 2017г. – 7 стр., 

заверени копия; 

2. Отчет за приходите и разходите за 2016г., ведно с 

Дневник приходи от продажби за 2016г., 5 стр. 

заверени копия; 

3. Отчет за приходите и разходите за 2015г., ведно с 

Дневник приходи от продажби за 2015г., 5 стр. 

заверени копия; 

4. Удостоверение № 01339/01.03.2018., изд. от КСБ 

на Христо Тачев за строителна квалификация – 

координатор по безопасност и здраве по време на 

проектирането и координатор по безопасност и 

здраве по време на строителството, 1 стр. заверено 

копие;  

5. Удостоверение № 01293/01.03.2018., изд. от КСБ 

на Христо Тачев за строителна квалификация – 
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длъжностно лице по спазване на здравословни и 

безопасни условия на труд, 1 стр. заверено копие; 

6. Удостоверение № 01378/01.03.2018. изд. от КСБ 

на Росен Георгиев за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствието 

на влаганите в строежите строителни продукти с 

основните изисквания за безопасност, 1 стр. 

заверено копие; 

7. Сертификат на „Елегант ЛТ” ООД, по ISO 

14001:2015 № 3590884 за проектиране, 

строителство на сгради и съоръжения, строително 

– монтажни работи. Проектиране и производство 

на стъклопакети, алуминиева, ПВС дограма и 

фасади. Довършителни строителни дейности. 

8. Сертификат на „Елегант ЛТ” ООД, по BS OHSAS 

18001:2007 № 3590884 за проектиране, 

строителство на сгради и съоръжения, строително 

– монтажни работи. Проектиране и производство 

на стъклопакети, алуминиева, ПВС дограма и 

фасади. Довършителни строителни дейности.  

9. Сертификат на „Елегант ЛТ” ООД, по ISO 

9001:2015 № 3590884  за проектиране, 

строителство на сгради и съоръжения, строително 

– монтажни работи. Проектиране и производство 

на стъклопакети, алуминиева, ПВС дограма и 

фасади. Довършителни строителни дейности. 

10. Удостоверение № І – TV 009148, валидно до 

30.09.2018г.,  изд. от ЦПР към КСБ изд. на 

„Елегант ЛТ” ООД за строежи от ТРЕТА до ПЕТА 

категория /с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1, т. 4.4 и т. 1.5.6/, във връзка с чл. 137, ал. 1 от 

ЗУТ, ведно с талон І – TV 09, 1 стр. заверено 

копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

ДЗЗД „Стройлифт” с изх. № 14/16.03.2015г. изд. 

на „Елегант ЛТ” ООД, с посочване на период, вид, 

стойност и обем на извършените видове СМР, 

като участник в консорциума - 1 стр. заверено 

копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

ДЗЗД „Елит АРХ” от 02.10.2017 г. с посочване на 

период, вид, стойност и обем на извършените 

видове СМР, като участник в консорциума - 1 стр. 

заверено копие; 

13. Приемо – предвателен протокол от 14.08.2017г. за 

изпълнени видове СМР за обект – „Ремонт на 

покрива на сградата на ДКЦ – ХІІ – София ЕООД”  

с Възложител Столична община - с посочване на 

период, вид и обем на извършените видове СМР – 

1 стр., заверено копие. 

 

II.8.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 
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1.Участникът не е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП информация за образованието на специалиста 

за контрол по качеството/отговорник по качеството. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. 

„Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за отговорника по качеството се изисква висше 

образование „Строителен инженер” или еквивалентна. 

 

II.8.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи ЕЕДОП с декларирана в част IV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП информация за 

образованието на специалиста за контрол по качеството/отговорник по качеството.  

 

ІІ. 9. Оферта № 9 от „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 9 - РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018г. – 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя без 

посочена дата - 67 стр. в оригинал, подписан от  

управителя Тодор Тодоров, в оригинал; - ведно с 

приложение към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР- 1 стр. – в 

оригинал,  подписан от  управителя Тодор Тодоров. 

2. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали – 39 стр. – заверени копия; 

3. Предложение за технология и организация при 

изпълнение на строителството 

4. Организация на ръководството на обекта и мерки 

по управление на качеството, опазване на околната 

среда и осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд; 

5. Планиране изпълнението на обекта; 

6. Други по преценка на участниците; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, подписана от управителя 
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Образец № 2;  

 

Тодор Тодоров, 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, подписана от управителя 

Тодор Тодоров, 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, подписана от управителя 

Тодор Тодоров, 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, подписана от управителя 

Тодор Тодоров, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД,  подписана от управителя 

Тодор Тодоров, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, подписана от управителя 

Тодор Тодоров, 2 стр. в оригинал; 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен и 

хартиен носител от 21.05.2018г., подписан с 

електронен подпис от управителя Тодор Тодоров; 

16. Други документи 1. Образец 8.1- Проект на Договор – 8 стр. 

заверен проект на договор; 

2. Удостоверение № 20180223122506 от 

23.02.2018г., изд. от Агенция по вписвания, 

търговски регистър,  за вписани обстоятелства 

по партидата на „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, 2 

стр. заверено копие; 

3. Удостоверение № 220201800093649 от 

23.03.2018г., изд. от НАП ТД-СОФИЯ за липса 

на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на 

„РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД; заверено копие, 1 

стр.; 

4. Удостоверение № 220201800093971 от 

26.03.2018г., изд. от НАП ТД-СОФИЯ за липса 

на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на 

Тодор Тодоров; заверено копие, 1 стр.; 

5. Застрахователна полица № 

21308354/13121710002113/01.11.2017г. дата на 

издаване 01.11.2017г., изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС” 
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АД, за професионална отговорност и 

специални условия „Отговорност на 

проектанта, строителя, консултанта и лицето 

упражняващо строителен надзор по чл. 171 от 

ЗУТ” - заверено копие – 1 стр.; 

6. Удостоверение № I – TV 017205 издадено от 

ЦПРС при КСБ с обхват първа група, строежи 

от трета до пета категория, валидно до 

30.09.2018г. заверено копие – 1 стр.; 

7. Удостоверение № I – TV 011077 издадено от 

ЦПРС при КСБ с обхват първа група, строежи 

по чл.137, ал.1, т.1, БУКВА М; т.4, БУКВА Е, 

т.5, БУКВА Е, валидно до 30.09.2018г. 

заверено копие – 1 стр.; 

8. Удостоверение № II – TV 004960 издадено от 

ЦПРС при КСБ с обхват втора група, строежи 

трета и четвърта категория, валидно до 

30.09.2018г. заверено копие – 1 стр.; 

9. Удостоверение № III – TV 005765 издадено от 

ЦПРС при КСБ с обхват трета група, строежи 

трета категория, валидно до 30.09.2018г., 

заверено копие – 1 стр.; 

10. Удостоверение № IV – TV 008325 издадено от 

ЦПРС при КСБ с обхват четвърта група, 

строежи трета и четвърта категория, валидно 

до 30.09.2018г., заверено копие – 1 стр.; 

11. Удостоверение № V – TV издадено от ЦПРС 

при КСБ с обхват пета група, валидно до 

30.09.2018г., заверено копие – 1 стр.; 

12. Сертификат ISO 9001:2015, рег. № 16314C – 

валиден до 01.02.2020 г., изд. от CERTIND, на 

английски език и на български език - заверени 

копия – 1 стр.;  

13. Сертификат ISO 14001:2015, рег. № 16314M – 

валиден до 01.02.2020 г., изд. от CERTIND - на 

английски език и на български език - заверени 

копия – 1 стр.; 

14. Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. - 4 стр. 

заверено копие ; 

15. Отчет за приходите и разходите за 2016 г. – 5 

стр. заверено копие; 

16. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2016 г. – 1 стр. заверено копие; 

17. Отчет за собствения капитал 2016 г. – 1 стр. 

заверено копие; 

18. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от 

ЗКПО на „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД за 2017 г. – 

6 стр. заверено копие;  

19. Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.- 2 стр. 

заверено копие ; 

20. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 

към 31.12.2017 г.- 1 стр. заверено копие;  

21. Отчет за приходите и разходите за 2017 г. – 1 

стр. заверено копие; 

22. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 
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периоди от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 1 

стр. заверено копие; 

23. Отчет за собствения капитал за периоди от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 1 стр. заверено 

копие; 

24. Приложение към ГФО за периода от 

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 3 стр. заверено 

копие; 

25. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

00809 от 07.03.2018г. изд. от „Актив Билдинг 

Инк” ЕООД – 19 стр. заверено копие; 

26. Удостоверение изх. № 87 от 17.10.2017 г., за 

въвеждане в експлоатация на  строеж, изд. от 

община „Марица”– 1 стр. заверено копие; 

27. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

103 от 10.07.2017г. изд. от „ПИК- СТРОЙБ” 

ЕООД – 3 стр. заверено копие; 

28. Разрешение за ползване № ДК-07-Бл-59, град 

Благоевград от 26.05.2017 г. от „ДНСК”– 2 стр. 

заверено копие; 

29. Договор за наем на фасадно скеле между „Ени-

92” ЕООД, като наемодател и „Респект билд” 

ЕООД, като наемател – 3 стр. заверено копие;  

30. Диплома за завършено висше образование рег. 

№ 00865 изд. през 2001 г., от  ВСУ „Любен 

Каравелов”, София на Тодор Тодоров- 

заверено копие – 2 стр.; 

31. Референция изх. № 70-00-1778 от 26.09.2013г. 

изд. от Община „Монтана” – заверено копие – 

2 стр., две копия; 

32. Референция изх. № СН-04-103 от 24.09.2013г. 

изд. от „Агроводинвест” ЕАД – заверено копие 

– 1 стр.; 

33. Референция изх. № 1691 от 12.07.2012 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 2 

стр.; 

34. Референция изх. № 120 от 11.04.2012 г. изд. от 

„ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

35. Референция изх. № 0705/ 2012 г. изд. от „ПСТ 

ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 2 стр.; 

36. Референция изх. № 2777 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

37. Референция изх. № 2776 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

38. Референция изх. № 2775 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

39. Референция изх. № 2774 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

40. Референция изх. № 2773 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 
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стр.; 

41. Референция изх. № 2772 от 22.08.2013 г. изд. 

от „ПСТ ХОЛДИНГ” АД – заверено копие – 1 

стр.; 

42. Диплома  за завършено висше образование № 

00855 от ВСУ „Любен Каравелов”, София  на 

Радослав Мичев- заверено копие – 3 стр.; 

43. Диплома  за завършено средно специално  

образование серия А-88, № 022010 изд. през 

1988 г., от  Техникум по електротехника 

„Георги Стойков Раковски”, Стара Загора на 

Валентин Генев- заверено копие – 1 стр.; 

44. Диплома за завършено висше образование 

серия А 89, № 013055, изд. през 1990 г., от  

ВИАС, София  на Лъчезар Радованов и 

приложение към нея - заверено копие – 1 стр; 

45. Референция изх. № 320 от 14.11.2012 г. изд. от 

„АКВАВИЖЪН” ЕООД – заверено копие – 1 

стр.; 

46. Референция изх. № 008/КР от 28.10.2013 г. изд. 

от „Кара груп” ООД, заверено копие – 1 стр.; 

47. Референция изд. от ЕТ „ЕЛДЕ - Любомир 

Димитров”, заверено копие – 1 стр.; 

48. Диплома  за завършено висше образование ТУ 

СФ АА № 51200844, изд. през 2010г. от  ТУ-

София  на Радослав Шопски, заверено копие – 

1 стр.; 

49. Диплома за завършено висше образование 

серия А 88,  № 001227 изд. през 1990г., от  

ВИАС, София  на Румяна Лазарова- заверено 

копие – 1 стр.; 

50. Сертификат № 2152/16.10.2017г. на Румяна 

Шекерджиева, изд. от ЦПО „Микс” за 

„Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието 

на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност”- 

заверено копие - 3 стр.; 

51. Диплома за завършено висше образование 

серия ЛЕ,  № 02352 изд. през 1994г., от 

ВВИСУ „Любен Каравелов”, София на Румен 

Шолев- заверено копие – 1 стр.; 

52. Препоръка изх. № 1200-24-95 от 25.04.2017 г. 

изд. от Община „Бяла Слатина”   – заверено 

копие – 1 стр.; 

53. Препоръка изх. № 2600-557-5 от 14.09.2017 г. 

изд. от Община „Бяла Слатина”   – заверено 

копие – 1 стр.; 

54. Препоръка изх. № 9400-809-2 от 07.11.2017 г. 

изд. от Община „Кнежа”   – заверено копие – 1 

стр.; 

55. Препоръка изх. № 08-00-138 от 01.12.2015 г. 

изд. от Община „Костинброд” – заверено 

копие – 1 стр.; 

56. Препоръка изх. № И-2462 от 14.05.2015 г. изд. 
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от Община „Свиленград” – заверено копие – 1 

стр.; 

57. Удостоверение № 00042/24.01.2018 г. на Румен 

Шолев, изд. от „Строителна квалификация” 

ЕАД за „Контрол и безопасност и здраве по 

време на проектирането и координатор по 

безопасност и здраве по време на 

строителството”- заверено копие, 2 стр.; 

58. Удостоверение № 00008/24.01.2018 г. на Румен 

Шолев, изд. от „Строителна квалификация” 

ЕАД за „Длъжностно лице по контрол по 

спазването на ЗБУТ”- заверено копие, 2 стр.; 

 

          II.9.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът „Респект Билд” ЕООД е декларирал в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор” от ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на други субекти. В Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част IV „Критерии за подбор“ от 

ЕЕДОП, участникът „Респект Билд” ЕООД е декларирал, че за изпълнение на договора 

ще използва наето от „Ени-92” ЕООД, фасадно тръбно скеле – 2 000.00 м2.  

Изискванията, посочени в част IV „Критерии за подбор”, точка 10 „Технически 

възможности и квалификация”, точка 10.5. от документацията на Възложителя са , че 

„Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1000 

кв. м. фасадно скеле”.  В случай, че участникът разполага със собствено скеле в размер 

на минимум 1000 кв. м., следва да декларира това обстоятелство в ЕЕДОП. В случай, че 

ще ползва скеле по договор за наем с фирма „Ени-92” ЕООД  като субект – трето лице, 

чиито капацитет се използва, за същото съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП,  ще е е необходимо 

да се представи отделен ЕЕДОП от третото лице, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за 

да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация Образец 7А за лицето, от 

което е наето съоръжението.  

 

          II.9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът „Респект Билд” ЕООД да представи ЕЕДОП с коректно попълнена 

информация в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор” относно използването на 

на капацитета на други субекти.В случай, че ще ползва собствено фасадно скеле в 

размер на минимум 1000 кв. м., следва да декларира това обстоятелство в Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част IV „Критерии за подбор“ от 

ЕЕДОП. В случай, че ще ползва капацитета на трето лице - да представи отделен  

ЕЕДОП за субекта – трето лице, чиито капацитет се използва, съгласно чл. 67, ал. 2 от 

ЗОП и декларации Образец № 7 и декларация Образец 7А за лицето, от което е наето 

съоръжението /фасадно тръбно скеле/ . 

 

II.10. Оферта № 10 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 
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във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 10 - РСЛ18-ТД26-1033/ 

23.05.2018г. - „СС-Консулт” ЕООД, 

ЕИК 103950959 

Обособена позиция № 4   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил списък от 

22.05.18г., подписан от управителя на 

„СС-Консулт” ЕООД, 1стр. -оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписано от Стоян Стоянов 

управител на „СС-Консулт” ЕООД -

3 стр. в оригинал;  

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 2 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД -1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 3 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 4 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД -1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД -1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл.3,т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7А на Възложителя от 

22.05.2018г., подписана от Стоян 

Стоянов, управител на „СС-Консулт” 

ЕООД - 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 
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„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с 

електронен подпис на 22.05.2018г. от 

управителя Стоян Стоянов. 

12. Други документи Удостоверение с изх. № 1002/ 

03.11.2016г., издадено от Община 

Девин с посочване на предмет, 

стойност и период - 1 стр. заверено 

копие. 

 

II.10.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II.11. Оферта № 11 от „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие по обособена 

позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 11 - РСЛ18-ТД26-

1036/23.05.2018г. „Бул Строй Контрол 

инженеринг” АД, ЕИК 130188559 

Обособена позиция № 3   

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 15.05.2018г., подписана от 

изп. директор Васил Вутов - 1 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 20.05.2018г., подписано 

от изп. директор Васил Вутов – 1 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

20.05.2018г.,  подписана  от изп.директор 

 Васил  Вутов – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

20.05.2018г., подписана от изп.директор 

 Васил  Вутов- 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

20.05.2018г., подписана от изп.директор 

Васил Вутов – 1 стр. в оригинал; 
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7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

20.05.2018г., подписана от изп.директор 

Васил Вутов – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по 

Образец  № 7 на Възложителя от 

20.05.2018г., подписана от изп.директор 

Васил Вутов – 1 стр.  в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

- Образец № 7А; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец №7А на Възложителя от 

20.05.2018г. подписана от изп. директор 

Васил Вутов  - 2 стр. в оригинал;  

2.Участникът е представил декларация по 

Образец №7А на Възложителя от 

20.05.2018г. подписана от члена на съвета 

на директорите Александър Витков – 2 стр.  

в оригинал;  

3.Участникът е представил декларация по 

Образец №7А на Възложителя от 

20.05.2018г.,  подписана от члена на съвета 

на директорите Таня Каменова - 2 стр. в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

1.Участникът е представил ЕЕДОП на 

хартия от 15.05.2018г., подписан от 

изпълнителния директор Васил Вутов и 

членовете на съвета на директорите 

Александър Митков и Таня Каменова. 

2.Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител от дата 15.05.2018г. 

подписан с електронни подписи от 

изпълнителния директор Васил  Иванов 

Вутов  и членовете на съвета на 

директорите Александър Витков и Таня 

Каменова. 

12. Други документи  

 1. Референция, издадена от „Експерт – 

строй” ООД на „Бул Строй контрол 

инженеринг” АД,с посочени период, 

предмет и стойност – 1 стр. заверено 

копие; 

2. Разрешение за ползване № СТ-05-

398/23.03.2015г., издадено от ДНСК за 

обекта, описан в референция, изд. от 

„Експерт – строй” ООД на „Бул Строй 

контрол инженеринг” АД – 2 стр.  

заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 

36/07.04.2017г., издадено от община 

„Златоград” на „Бул Строй контрол 

инженеринг”АД с посочени период, 

предмет и стойност – 1 стр. заверено 

копие; 
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4. Разрешение за ползване № ДК-07-СМ-

22/ 31.10.2016г., изд. от ДНСК за обекта 

описан в референция, изд. от Община 

„Златоград” на „Бул строй контрол 

инженеринг” АД -  1 стр. заверено 

копие; 

Извършена е служебна справка от сайт 

www.dnsk.mrrb.government.bg в публичния 

регистър на лицата, извършващи дейността 

консултант съгл. чл. 167, ал. 2 от ЗУТ. 

Установено е притежаването и валидност 

на Удостоверение РК0272/08.09.2014г.,  

изд. от ДНСК, декларирано в ЕЕДОП, 

както и наличие на лиценз, валиден до 

08.09.2019г. 

 

 

II.11.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

ІІ. 12. Оферта № 12 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 12 - РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018г. – 

„Ивелинстрой” ЕООД, ЕИК 200388512, 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

22.05.2018г., подписан от управителя Мартин Леви – 

1 стр. в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец № 1 на Възложителя от 

22.05.2018г. - 81 стр.  в оригинал с приложенията  към 

него, в т.ч.:  

- Сертификати за съответствие на влаганите 

материали. Декларации за съответствие на влаганите 

материали, Декларации за характеристиките на 

строителния продукт, Декларации за 

експлоатационни показатели – 39 стр. – заверени 

копия; 

- Линеен график за изпълнение на СМР - 1 стр.  - 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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оригинал, с подпис и печат. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписан от управителя 

Мартин Леви - 1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  Декларация по Образец № 

3 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписан от управителя 

Мартин Леви - 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписан от управителя 

Мартин Леви – 1 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписан от управителя 

Мартин Леви - 1 стр. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 22.05.2016г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписана от управителя 

Мартин Леви – 1 стр. в оригинал; 

 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Ивелинстрой” ЕООД, подписана от управителя 

Мартин Леви – 2 стр. в оригинал 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”; 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител  „Ивелинстрой” ЕООД, с дата 22.05.2018г., 

подписан от управителя Мартин Леви с електронен 

подпис; 

12. Други документи Няма приложени 

 

II.12.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква 

В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за 

строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е  представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение и 

др., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 
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поне едно от  декларираните строителства, 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. 

 

II.12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 

1. Участникът „Ивелинстрой” ЕООД да представи доказателства  /удостоверения за добро 

изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно от декларираните в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на 

ЕЕДОП строителства, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие в процедурата. 

 

II.13. Оферта № 13 от „ПАНОВ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 13 - РСЛ18-ТД26-1039/ 23.05.2018г. – 

„ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи от 

23.05.2018г., подписан от управителя Ангел Панов – 1 

стр. в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

21.05.2018г., подписано от управителя Ангел Панов  - 

7 стр. в оригинал, ведно с приложенията към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР- 1 стр.; 

2. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали – 28 стр. – заверени копия; 

3. Предложение за технология и организация при 

изпълнение на строителството;  

4. Организация на ръководството на обекта и мерки 

по управление на качеството, опазване на околната 

среда и осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд; 

5. Планиране изпълнението на обекта; 

6. Други по преценка на участниците. 
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Приложения № 3, 4, 5 и 6 от предложение за 

изпълнение на поръчката са обединени в един 

документ от 21.05.2018г. - 113стр. в оригинал; 

 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника „ 

ПАНОВ” ЕООД, подписана от управителя Ангел 

Панов – 1 стр. в оригинал;  

 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„ПАНОВ” ЕООД,  подписана от управителя Ангел 

Панов – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от участника „ПАНОВ” ЕООД, 

подписана от управителя Ангел Панов – 2 стр. в 

оригинал;  

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„ПАНОВ” ЕООД, подписана от управителя Ангел 

Панов – 1 стр. в оригинал;  

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„ПАНОВ” ЕООД, подписана от управителя Ангел 

Панов  - 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„ПАНОВ” ЕООД, подписана от управителя Ангел 

Панов в оригинал – 2 стр. в оригинал; 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител (CD), подписан от управителя Ангел Панов с 

електронен подпис, който не отговаря на изискуемия 

от Възложителя формат. 

16. Други документи Няма представени 

 

ІI.13.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът „Панов” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис от представляващия участник, който не отговаря на изискуемия от 

Възложтеля формат. 
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2. Участникът „Панов” ЕООД не е представил доказателства за изпълнение на поне една 

дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката /удостоверения за 

добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, 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. 

3. Участникън „Панов“ ЕООД ,  не е представил  финансови документи ГФО за 2015 г., 2016 

г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е достъпен   ГФО 

за 2015г.  Направените проверки доказват  изискуемия минимален общ оборот,  но няма 

информация  за  минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

 

 

II.13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „Панов” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – 

информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на 

адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

2.Участникът „Панов” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за добро 

изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно строителство, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

3. Участникът „Панов” ЕООД да представи доказателства за минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три 

приключили финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, посочетни в точка 

9. „Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV 

„Критерии за подбор“. 

 

 

II.14. Оферта № 14 от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 14 - РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018г. – 

„Алди Комерс Груп” ЕООД, ЕИК 202221469 

Обособена позиция № 2 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи, 

подписан от управителя Велко Велков, 1 стр. - в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

22.05.2018г., подписан от управителя  Велко Велков, 

6 стр. в оригинал, ведно с приложение към него: 

 

1. Линеен график за изпълнение на СМР - 1 стр. – 

в оригинал; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката от 

участника „Алди Комерс Груп” ЕООД – 106 стр. – 

в оригинал; 

3. Декларации за характеристиките на 

строителен продукт, Декларации за 

съответствие, Декларация за произход – 28 стр. 

– заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „Алди 

Комерс Груп” ЕООД, подписана от управителя  Велко 

Велков, 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „Алди 

Комерс Груп” ЕООД, подписана от управителя  Велко 

Велков, 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „Алди 

Комерс Груп” ЕООД, неподписана - 1 стр.; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  Декларация по Образец № 

5 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „Алди 

Комерс Груп” ЕООД, подписана от управителя  Велко 

Велков, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 22.05.2016г. от участника „Алди 

Комерс Груп” ЕООД, подписана от управителя  Велко 

Велков, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„Алди Комерс Груп” ЕООД, подписана от управителя  

Велко Велков, 2 стр. в оригинал;  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 
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11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител  „Алди Комерс Груп” ЕООД, подписан с 

електронен подпис на 22.05.2018г. от управителя 

Велко Велков; 

 

12. Други документи Няма приложени 

 

II.14.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

 

1. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, 

буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за 

строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е  представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение и 

др., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне едно от  декларираните строителства, 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. 

2. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП информация за 

преминат курс на обучение на специалиста по здравословни и безопасни условия на труд 

с изтекъл срок. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и 

квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да е завършил 

курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и 

на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 

2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или 

еквивалентен курс на обучение. 

 

II.14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД да представи доказателства  /удостоверения за 

добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за изпълнение на декларираното в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП строителство, 

в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 

10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

2. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД да представи ЕЕДОП с декларирана в част IV 

„Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП 

актуална информация за преминато обучение на специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3 
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от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

 

            II.15. Оферта № 15 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 15 - РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018г. 

– ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, ЕИК по БУЛСТАТ 

177162770, Обособена позиция № 2 

Участници в обединението: 

„ВЕРА СТРОЙ” ЕООД,  ЕИК 200562468; 

„Си Ем Билд груп” ЕАД, ЕИК 203846694 

1. Опис на документите Участникът е представил опис на документи от 

22.05.2018г., подписан от представляващия 

обединението Велин Велев 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 22.05.2018г.- 59 стр., подписано 

от представляващия обединението Велин Велев 

в оригинал, ведно с приложенията към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение 

на СМР – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларации за съответствие,  Декларации 

за съответствие и декларации за 

експлоатационни показатели – 13 стр. – 

заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 22.05.2018г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”,  подписан от 

представляващия обединението Велин Велев – 1 

стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 22.05.2018г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, подписан 

от представляващия обединението Велин Велев 

– 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 22.05.2018г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, подписан 

от представляващия обединението Велин Велев 

- 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 22.05.2018г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, подписан 

от представляващия обединението Велин Велев 
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– 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 22.05.2018г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, подписан 

от представляващия обединението Велин Велев 

– 1 стр. в оригинал;   

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 22.05.2018г. 

от участника „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, подписана 

от УПРАВИТЕЛЯ Велин Велев – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 22.05.2018г. от съдружника „Си Ем Билд 

груп” ЕАД, подписана от изпълнителния 

директор Таня Иванова – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

1.Участникът е представил ЕЕДОП от ДЗЗД „Си 

Ем Строй” на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис на 23.05.2018г. от Велин 

Велев; 

2.Участникът е представил ЕЕДОП от 

участващия в обединението „Си Ем Билд груп” 

ЕАД на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис на 22.05.2018г. от Седа 

Максудов; 

3.Участникът е представил ЕЕДОП от  

физическото лице Велин Велев на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

23.05.2018г. 

12. Други документи 1. Анекс № 1 от 22.05.2018г. към споразумение 

за обединение ДЗЗД „Си Ем строй” от 

07.11.2016г. – 2 стр. в оригинал; 

 

II.15.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил в офертата си учредителен акт, 

споразумение и/ или друг приложим документ, от който е видно правното основание за 

създаване на дружеството по ЗЗД /обединението/, както и информация относно правата и 

задълженията на участниците в дружеството по ЗЗД /обединението/, дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на дружеството по ЗЗД /обединението/ и уговаряне на солидарна 

отговорност между участниците в дружеството по ЗЗД  /обединението/ съгласно 

изискванията на точка 7.4. от Раздел 7 „Общи изисквания към участниците в процедурата” 

от част III „Изисквания към участниците” от документацията за участие в процедурата. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил ЕЕДОП на магнитен носител, подписан 

с електронен подпис от представляващия участник, който не отговаря на изискуемия от 

Възложтеля формат.  

3. Представен е ЕЕДОП от името на физическо лице – Велин Велев на магнитен носител, 

подписан от него с електронен подпис, който не отговаря на изискуемия от Възложителя 

формат. В част II „Информация за икономическия оператор”, Раздел А „Информация за 
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икономическия оператор” е посочено името на Велин Велев, вместо наименованието на 

участника в обединението „Вера Строй” ЕООД.  

4. Представен е ЕЕДОП за участника в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискуемия от 

Възложителя формат. Електронното подписване е извършено от лицето Седа Максудов, 

което не е сред лицата, посочени в чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП. Съгласно извършена 

служебна справка от търговския регистър членове на Съвета на директорите на участника в 

обединението „Си Ем Билд Груп” АД са лицата Фирдес Максудова, Синан Назмиев, Таня 

Илиева.  

5. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил доказателства за изпълнение на поне 

една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката 

/удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания/, 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. 

6. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил  финансови документи, а от сайта на 

Търговсия регистър към Агенция по вписванията е достъпен   ГФО за 2015г. за участика от 

сдружението „Вера строй“ ЕООД.  Направените проверки доказват  изискуемия минимален 

общ оборот, но няма информация  за минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката.  

7. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че ръководителят на екипа е инженер 

„Водоснабдяване и канализация”. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 

възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за ръководителя на екипа се изисква висше образование „Строителен 

инженер” или еквивалентна. 

8. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”,  не е попълнил част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, относно наличието на 

инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно изискванията в точка 10.5 

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

на фасадно скеле, съгласно изискванията на документацията на възложителя. 

Изискванията, посочени в част IV „Критерии за подбор”, точка 10 „Технически 

възможности и квалификация”, точка 10.5. от документацията на Възложителя са, че 

„Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1000 

кв. м. фасадно скеле. 

9. Участникът не е представил в офертата декларации образец № 7 от представляващите 

участниците в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД и „Си Ем Билд груп” ЕАД, съгласно 

точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

10. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7А от представляващия 

ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и 

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

 

II.15.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да представи учредителен акт, споразумение и/ или друг приложим 

документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството по ЗЗД 

съгласно изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП и изискванията на точка 7.4. от Раздел 7 

„Общи изисквания към участниците в процедурата” от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията за участие в процедурата. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно 
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указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от 

част IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна 

услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за 

обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската 

комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да 

използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на профила 

на купувача. 

3. Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД  да представи ЕЕДОП от името на 

икономическия оператор „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – 

информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на 

адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

4. Участникът в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД да представи еЕЕДОП, 

подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40, ал.2, т. 4 от ППЗОП в изискуемия 

формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, 

подточка 14.6 от част IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската 

Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е 

чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 

Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 

публикуван на профила на купувача 

5. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи доказателства /удостоверения за 

добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно строителство, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

6. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи доказателства  за  минималния оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочетни в точка 9. „Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 

9.1. от част IV „Критерии за подбор“.  

7. Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че разполага с ръководител на екипа като част 

от инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката с висше образование 

„Строителен инженер” или еквивалентна съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 

възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

8. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”,  да попълни в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация относно  

наличието на инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно 

изискванията в точка 10.5 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, а именно: наличие на минимум 1000 кв. м. фасадно скеле. 

9. Участникът да представи декларации образец № 7 от представляващите участниците в 

обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД и „Си Ем Билд груп” ЕАД , съгласно точка 13.1.7 от 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

10. Участникът да представил декларация образец № 7А от представляващия ДЗЗД „СИ 

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

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

 

II.16. Оферта № 16 от „БУЛИНВЕСТ” ООД, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 16 - РСЛ18-ТД26-1042/ 23.05.2018г. – 

„БУЛИНВЕСТ” ООД, ЕИК 106560688 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

21.05.2018г. от участника „БУЛИНВЕСТ” ООД, 

подписани от управителя Калин Кръстев – 4 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

21.05.2018г., от участника „Булинвест” ООД,  

подписано от управителя Калин Кръстев, 7 стр. в 

оригинал ведно с приложение към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР от 

21.05.2018г. - 4 стр.; 

2. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали, декларации за експлоатационни 

показатели – 42 стр. – заверени копия; 

3. Приложение 2 - Предложение за технология и 

организация при изпълнение на строителството 

утвърдено от Калин Кръстев - управител на учатника 

„Булинвест” ООД - 15 стр.,в оригинал;  

4. Приложения № 3, 4, 5 и 6 от предложение за 

изпълнение на поръчката са обединени в  

- Организация на ръководството на обекта и мерки по 

управление на качеството, опазване на околната среда 

и осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на труд, утвърдено от Калин Кръстев, управител на 

участника „Булинвест” ООД, утвърдена от Калин 

Кръстев, управител на участника „Булинвест” ООД – 

34 стр., в оригинал; 

- Планиране изпълнението на обекта, утвърдено от 

Калин Кръстев, управител на участнка „Булинвест” 

ООД – 4 стр., в оригинал; 

- Управление на риска, утвърдено от Калин Кръстев, 
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управител на участника „Буливнест” ООД – 8 стр., в 

оригинал. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД, подписана от управителя 

Калин Кръстев - 1 стр.  в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД, подписана от управителя 

Калин Кръстев  - 1 стр.  в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД,  подписана от управителя 

Калин Кръстев - 1 стр.  в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  Декларация по Образец № 

5 на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД, подписана от управителя 

Калин Кръстев - 1 стр.  в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД,  подписана от управителя 

Калин Кръстев - 1 стр.  в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„БУЛИНВЕСТ” ООД, подписана от управителя 

Калин Кръстев - 2 стр.  в оригинал; 

 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

1.Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител (CD), подписан с електронен подпис от 

управителя на участника „Булинвест” ООД на 

23.05.2018г. 

 

2.Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител (CD), подписан с електронен подпис на 

21.05.2018г. от Милчо Петров Дончев, Специалист по 

отопление и вентилация, посочен като трето лице от 

участника „Булинвест” ООД; 

3.Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител (CD), подписан с електронен подпис на 

21.05.2018г.  от Милети Василев Петров Ръководител 

на екип и Специалист за контрол по 

качеството/отговорник по Качеството, посочен като 

трето лице от участника „Булинвест” ООД; 

4.Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител (CD), подписан с електронен подпис на 

21.05.2018г.  от Петя Валентинова Цветкова-
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Василева, Специалист по водоснабдяване и 

канализация, посочен като трето лице от участника 

„Булинвест” ООД; 

16. Други документи 1. Образец 8.1 - Проект на Договор, подписан от 

Калин Кръстев управител на участника „Булинвест” 

ООД, 8 стр., оригинал; 

2. Удостоверение № I – TV 016580 за вписване в 

ЦПРС с обхват първа група, строежи от трета до пета 

категория, валидно до 30.09.2018г., 1 стр. заверено 

копие; 

3. Удостоверение № III – TV 005526 за вписване 

в ЦПРС с обхват трета група, строежи от трета 

категория, валидно до 30.09.2018г., 1 стр. заверено 

копие; 

4. Удостоверение № IV – TV 008070 за вписване 

в ЦПРС с обхват четвърта група, строежи от трета и 

четвърта категория, валидно до 30.09.2018г., 1 стр. 

заверено копие; 

5. Удостоверение № V – TV 011655 за вписване в 

ЦПРС с обхват пета група, валидно до 30.09.2018г., 1 

стр. заверено копие; 

6. Счетоводен баланс към 31.12.2017 г. - 4 стр. 

заверено копие; 

7. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 6 

стр. заверено копие; 

8. Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. - 4 стр. 

заверено копие ; 

9. Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 5 

стр. заверено копие; 

10. Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.- 4 стр. 

заверено копие; 

11. Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 5 

стр. заверено копие; 

12. Референция изх. № 92-00-528 от 30.05.2017г. 

изд. от Община Лом – заверено копие – 1 стр.; 

13. Референция изх. № 53-00-2164/1 от 

11.09.2017г. изд. от ДП „Радиоактивни отпадъци” СП 

„ИЕ - Козлодуй”, заверено копие – 1 стр.; 

14. Референция изх. № 53-00-2164/2 от 

11.09.2017г. изд. от ДП „Радиоактивни отпадъци” СП 

„ИЕ - Козлодуй” – заверено копие – 1 стр.; 

15. Референция от 30.01.2015г. изд. от „Дубъл- 

Ве” ЕООД – заверено копие – 1 стр.; 

16. Референция изх. № 134 от 23.06.2015г. изд. от 

„ПСГ” АД – заверено копие – 1 стр.; 

17. Референция изх. № 133 от 23.06.2015г. изд. от 

„ПСГ” АД – заверено копие – 1 стр.; 

18. Референция изх. № 135 от 23.06.2015г. изд. от 

„ПСГ” АД – заверено копие – 1 стр.; 

19. Референция изх. № 136 от 23.06.2015г. изд. от 

„ПСГ” АД  – заверено копие – 1 стр.; 

20. Диплома за завършено висше образование 

серия В 82 № 010587 изд. на 27.07.1982 от  ВИАС, 

София на Милети Петров- заверено копие – 1 стр; 

21. Трудова книжка № 3223 на Милети Петров – 
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заверено копие – заверено копие -12 стр.; 

22. Удостоверение № 685 от 2006 г. за въвеждане 

в експлоатация на строеж, изд. от Община Враца- 

заверено копие – 1 стр.; 

23. Удостоверение № 91 от 29.10.2010 г. за 

въвеждане в експлоатация на строеж, изд. от община 

Враца - заверено копие – 1 стр.; 

24. Констативен акт (образец 15) от 20.09.2009 г. - 

заверено копие – 2 стр.; 

25. Декларация за ангажираност на експерт от 

21.05.2018 г., от Милети Петров- оригинал - 1 стр. 

26. Диплома за завършено средно образование № 

020369 от 1976г. ИС ”Г.С. Раковски” гр. Враца на 

Георги Мицев - заверено копие – 1 стр; 

27. Трудова книжка № 1053 на Георги Мицев – 

заверено копие – 5 стр.; 

28. Трудова книжка № 4 серия Б № 499443 на 

Георги Мицев – заверено копие - 4 стр.; 

29. Диплома за завършено полувисше образование 

№ 005835 от 30.09.1977г. от „Полувисш институт по 

съобщенията”, на Спартак Ников - заверено копие – 1 

стр; 

30. Трудова книжка № 413 на Спартак Ников – 

заверено копие - 6 стр.; 

31. Трудова книжка № 194 серия Г № 407086 на 

Спартак Ников – заверено копие – заверено копие- 3 

стр.; 

32. Диплома за завършено висше образование 

серия ВДФС- 97-УАСГ № 001120 изд. 1998г. от  

УАСГ, София на Петя Цветкова-Василева- заверено 

копие – 1 стр; 

33. Трудова книжка № 5 серия Т № 450574 на 

Петя Цветкова-Василева – заверено копие – заверено 

копие - 6 стр.; 

34. Декларация за ангажираност на експерт от 

21.05.2018г., от Петя Цветкова-Василева – оригинал - 

1 стр. 

35. Диплома за завършено висше образование 

серия АМ № 007436 ВМЕИ „Ленин” – София, изд. 

през 1975г. на Милчо Дончев, заверено копие – 1 стр. 

36. Извлечение от трудова книжка на Милчо 

Дончев - заверено копие - 2 стр. 

37. Декларация за ангажираност на експерт от 

21.05.2018 г., от Милчо Дончев, оригинал- 1 стр. 

38. Диплома за завършено висше образование 

серия В 82 № 010587 изд. на 27.07.1982 от  ВИАС, 

София на Милети Петров- заверено копие – 1 стр. ; 

39. Сертификат № 2380/10.05.2018г. на Милети 

Петров, изд. от ЦПО „Микс” за „Контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност”- заверено копие- 1стр.; 

40. Декларация за ангажираност на експерт от 

21.05.2018 г., от Милети Петров- заверено копие- 1 
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стр. ; 

41. Удостоверение № ИК 386 от 01.11.2017г. на 

Георги Мицев от „БУЛИНВЕСТ” ООД за завършено 

обучение за координатор по безопасност  и здраве в 

строителството- заверено копие- 1стр.; 

42. Разрешение за ползване № СТ-05-1424 от 

20.12.2017г., изд. от ДНСК- заверено копие- 2стр.; 

43. Извлечение от протокол за установяване на 

годността за ползване на строежи № П-04-03-3376 от 

11.12.2017г.- заверено копие- 6стр.; 

44. Протокол № Пр-118 от 27.11.2017г. на 

ведомствена приемателна комисия за установяване 

годността за ползване и въвеждане в експлоатация на 

строеж- заверено копие- 3стр.; 

45. Извлечение от констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа 

(Образец 15) от 12.09.2017г.- заверено копие- 4стр.; 

46. Сертификат ISO 9001:2008, рег. № 

490727QM08 – валиден до 14.09.2018г., изд. от DQS 

GmbH - заверено копие – 1 стр.; 

47. Сертификат ISO 14001:2004+Cor 1:2009, рег. 

№ 490727UM – валиден до 10.08.2018г., изд. от DQS 

GmbH - заверено копие – 1 стр.; 

48. Сертификат BS OHSAS 18001:2007, рег. № 

490727BSOH – валиден до 10.08.2018г., изд. от DQS 

GmbH - заверено копие – 1 стр.; 

49. Застрахователна полица № 1312170035889 

съгласно общите условия по застраховка 

„професионална отговорност” и специални условия 

„Отговорност на проектанта, строителя, консултанта 

и лицто, упражняващо строителен надзор по чл. 171 

от ЗУТ, дата на издаване 06.07.2017г., издадена от ЗК 

„Лев инс”- заверено копие – 1 стр.;  

 

       II.16.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

       II.17. Оферта № 17 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по 

обособена позиция № 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 17- РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018г. 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 

202745799 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи от 



 

61 

 

22.05.2018г. от участника „Николов Кънстракшън” 

ЕООД, подписан от управителя Николай Николов – 2 

стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение   

на поръчката по образец на Възложителя от 

22.05.2018г., подписано от управителя Николай 

Николов - 6 стр. в оригинал, ведно с приложения към 

него: 

1. Приложение № 1 - Линеен график  за 

изпълнение на СМР - 1 стр. в оригинал; 

2. Приложение № 2 - Декларации и Сертификати 

за съответствие на влаганите материали - 42  

стр. - заверени копия;  

3. Приложение № 3, № 4 и № 5 е обединено в 

Работна програма от 22.05.2018г., подписано 

от управителя Николай  Николов – 62 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подписана от 

управителя Николай Николов – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срок на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подписана от 

управителя Николай Николов – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН”  ЕООД, подписана от 

управителя Николай Николов – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подписано от 

управителя Николай Николов – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подписано от 

управителя Николай Николов – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец 

№7А на Възложителя от 22.05.2018г. от  участника 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, подписано от 

управителя Николай Николов  – 2 /две/ стр. в 

оригинал; 
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10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД; 

11. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД,  

ЕИК 202745799 е представил ЕЕДОП на хартиен и 

магнитен носител от 22.05.2018г., подписан с 

електронен подпис от управителя  Николай Николов; 

 

 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г.-не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

1а.Баланс за 2017г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

2.Отчет за приходите и разходите за  2016г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

2а.Баланс за 2016г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

3.Отчет за приходите и разходите за 2015г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

3а.Баланс за 2015г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

4.Декларация за ангажираност на инженерно -

технически състав от инж. Младенка Кръстанова от 

16.05.2018г. за позицията: Ръководител на екип и 

контрол по качеството –оригинал; 

4а. Декларация за ангажираност на инженерно -

технически състав от инж. Веселин Пашовски от 

16.05.2018г. за позицията: Технически ръководител  и 

специалист  по ЗБУТ – оригинал; 

4б. Декларация за ангажираност на инженерно -

технически състав от инж. Ван Хачадурян  от 

16.05.2018г. за позицията:  специалист  по  

„Електротехника” – оригинал; 

4в. Декларация за ангажираност на инженерно -

технически състав от инж. Любомира Синадинска  от 

16.05.2018г. за позицията:  специалист по 

„Водоснабдяване и канализация” – оригинал; 

4г. Декларация за ангажираност на инженерно -

технически състав от инж. Стела Чамова от 

16.05.2018г. за позицията: специалист по инженер 

отопление и вентилация – оригинал; 

5.Сертификат на система за управление съгласно: 

БДС EN ISO 14001:2015 и Сертификат  № BAS EMS 

V 1290-1,  валиден до 26.01.2020г. - заверено копие; 

6.Сертификат на система за управление съгласно: 

БДС EN ISO 9001:2015 и Сертификат  № BAS QMS V  

1289-1,  валиден до  26.01.2020г. - заверено копие; 

7. Удостоверение № І – TV 014097, изд. от ЦПРС към 

КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 

за строежи Първа група от ТРЕТА до ПЕТА 

категория /с изключение на тези по чл. 5, ал. 4 от 

ПРВВЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ, с 

талон, валиден до 30.09.2018г. – 2 стр. заверено 
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копие; 

8. Удостоверение № І – TV 010825 изд. от ЦПРС към 

КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД,   

за строежи Първа група от ТРЕТА до ПЕТА 

категория /с изключение на тези по чл. 5, ал. 4 от 

ПРВВЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1, Т.4  от ЗУТ, с 

талон валиден до 30.09.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

9. Удостоверение № ІІ – TV 003878 изд. от ЦПРС към 

КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД за 

строежи Втора група от ТРЕТА до ЧЕТВЪРТА 

категория, съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС с талон 

валиден до 30.09.2018г. 1 стр.– заверено копие; 

10. Удостоверение № ІІІ – TV 004494 изд. от ЦПРС 

към КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, за строежи Трета група от ТРЕТА до ПЕТА  

категория, съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС с талон 

валиден до 30.09.2018г. 1 стр. – заверено копие; 

11. Удостоверение № ІV – TV 006890 изд. от ЦПРС 

към КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, за строежи Четвърта група от трета до пета  

категория с талон валиден до 30.09.2018г. 1 стр. – 

заверено копие; 

12. Удостоверение № V – TV 009892 изд. от ЦПРС 

към КСБ изд. на ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД за строежи Пета група с талон валиден до 

30.09.2018г. 1 стр. – заверено копие; 

13. Застрахователна полица № 17 400 1317 

0000567487 от 31.07.2017г., изд. от ЗАД „Армеец” 

„Професионална отговорност на участника в 

проектирането и строителството” издадена на 

”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, валидна до 

31.07.2018г.- 1 стр. заверено копие; 

14.Удостоверение, издадено от СО – р-н ”Овча  

Купел”, с изх. № РОК16-ТД26-158/10.06.2016г. – 1 

стр. заверено копие; 

15. Удостоверение за добро изпълнение, с изх. № УД-

599/23.05.2017г., издадено от общ. „Дупница” – 2 стр. 

заверено копие;  

 

           II.17.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

Участникът ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД не е представил  финансови документи ГФО за 

2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията липсва 

информация за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.  

II.17.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

Участникът ”НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД да представи доказателства за  минимален общ 

оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на 

база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, съгласно 

изискванията на Възложителя, посочетни в точка 9. „Икономически и финансови изисквания към 

участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за подбор“. 
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II. 18. Оферта № 18 от „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”-СО: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 18 - РСЛ18-ТД26-1045/ 23.05.2018г. – 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД,  

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

20.05.2018г. от участника „ПРЕСТИЖ –Н.С.” ЕООД, 

подписан от управителя Надежда Владова – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец № 1 на 

Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„ПРЕСТИЖ –Н.С.” ЕООД, подписан от управителя 

Надежда Владова - 6 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали – 44 стр. – заверени копия; 

3. Приложение № 3, № 4 и № 5 е обединено в 

Технологично – строителна програма от 

20.05.2018г., от участника „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 

ЕООД”, подписана от управителя Надежда Владова  

– 65 стр. в оригинал  

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

2 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД”, подписана от управителя 

Надежда Владова - 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  Декларация по Образец № 

3 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, подписана от управителя 

Надежда Владова – 1 стр.  в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

4 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, подписана от управителя 

Надежда Владова – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията Участникът е представил Декларация по Образец № 
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на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

5 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „ 

ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, подписана от управителя 

Надежда Владова - 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7 на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „ 

ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, подписана от Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 22.05.2018г. от участника „ 

ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, подписана от управителя 

Надежда Владова – 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен (CD) 

и хартиен носител, подписан на 22.05.2018г. с 

електронен подпис от управителя на „Престиж – Н. 

С.”  ЕООД - Надежда Владова; 

16. Други документи 1. Декларация за ангажираност на ръководител на 

екип и специалист за ЗБУТ от 18.05.2018 г., от 

Пламен Христов- 1 стр. в оригинал.; 

2. Декларация за ангажираност на технически 

ръководител и специалист контрол по качеството 

от 18.05.2018 г., от Марияна Добрева- 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация за ангажираност на специалист по 

електротехника от 18.05.2018 г., от Страшимир 

Гълъбов-1 стр. в оригинал; 

4. Декларация за ангажираност на специалист по 

водоснабдяване и канализация от 18.05.2018 г., 

от Венета Тодорова- 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за ангажираност на инженер 

отопление и вентилация от 18.05.2018 г., от 

Владимир Карапетров- 1 стр. в оригинал; 

6. Сертификат ISO 9001:2015, рег. № BAS QMS V 

1286-1 – валиден до 06.02.2020г., изд. от 

„ВЕРИФИКАЦИЯ” ООД – 1 стр. заверено копие; 

7. Сертификат ISO 14001:2015, рег. № BAS ЕMS V 

1287-1 – валиден до 06.02.2020г., изд. от 

„ВЕРИФИКАЦИЯ” ООД – 1 стр. заверено копие; 

8. Удостоверение № I – TV 013255 за вписване в 

ЦПРС с обхват първа група, строежи от трета до 

пета категория, ведно с талони за валидност до 

30.09.2018г.- 2 стр. заверено копие;  

9. Застрахователна полица № 18 400 1317 0000 

638 571, за застрахонка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и 

строителството” с дата на издаване 28.03.2018г., 

изд. от ЗАД „АРМЕЕЦ” – 1 стр. заверено копие;  

10. Референция изх. № УД-492 от 25.04.2017г., 
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изд. от Община „Дупница” –2 стр. заверено 

копие; 

11. Референция изх. № 839 от 18.08.2017г. изд. от 

78 СУ „Христо Смирненски”- гр. София – 

заверено копие – 1 стр. заверено копие; 

12. Референция изх. № РД-70 00-159-(1) от 

22.10.2015г. изд. от СО р-н „Връбница” – 

заверено копие – 1 стр. заверено копие; 

 

             III.18.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че ръководителят на екипа е инженер, завършил 

ВМГИ, специалност „Маркшайдерство”. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 

възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за ръководителя на екипа се изисква висше образование „Строителен 

инженер” или еквивалентна. 

         2. Участникът „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД  не е представил  финансови документи ГФО за 2015 

г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е достъпен 

за 2015 г. С лед направена проверка се установи, че фирмата няма изискуемия минимален 

общ оборот от 400 000 лв., но отговаря на условието от 200 000 лв. минимален оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

 

 

III.18.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че разполага с ръководител на екипа като 

част от инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката с висше 

образование „Строителен инженер” или еквивалентна съгласно точка 10.3 от Раздел 

10. „Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД  да представи доказателства за минимален общ 

оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови 

години, съгласно изискванията на Възложителя, посочетни в точка 9. „Икономически и 

финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за 

подбор“. 

 

 

III.19. Оферта № 19 от „ИНТКОНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 19 - РСЛ18-ТД26-

1047/23.05.2018г. „ИНТКОНС” 

ЕООД, ЕИК 131553690 

Обособена позиция № 3   

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 22.05.2018г., подписан 

от управителя Бончо Фетваджиев – 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил: 

1.Предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписано от управителя Бончо 

Фетваджиев, състоящо се от 2 стр. в 

оригинал; 

1а. Предложение за изпълнение на 

поръчката от 22.05.2018г. подписано 

от управителя Бончо Фетваджиев, 

състоящо се от 21 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 2 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо 

Фетваджиев – 1 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 2 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 3  на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо 

Фетваджиев - 1 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 3 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева - 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо 

Фетваджиев- 1 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец №5  на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо   

Фетваджиев – 1 стр. в оригинал;  
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2.Декларация по Образец №5 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил:  

1.Декларация по Образец №7 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо 

Фетваджиев – 1 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец №7 на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил:  

1.Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Бончо 

Фетваджиев - 2 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 22.05.2018г. 

подписана от управителя Петранка 

Фетваджиева – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 

23.05.2018г. с електронен подпис от 

управителя Петранка Фетваджиева и 

управителя Бончо Фетваджиев.  

12. Други документи  

 1. Референция изд. от „ДИК 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на 

„ИНТКОНС” ООД, като 

изпълнение на договор за 

консултантска услуга от месец 

февруари 2016г. - заверено копие; 

2. Разрешение за ползване № ДК-07-

С-55 от 13.04.2016г. за обект 

описан в референция, изд. от 

„ДИК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД на 

„ИНТКОНС” ООД – 2 стр. 

заверено копие; 

3. Удостоверение № РК0633 от 

30.06.2016 г. на „ИНТКОНС” ООД 

за извършване дейностите по чл. 

166, ал. 1 от ЗУТ оценяване на 

съответствието на 

инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен 

надзор, със срок на валидност до 

30.06.2021г., извършена служебна 

проверка в публичния регистър на 

ДНСК; 
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       II.19.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

 

      II.20.  Оферта № 20 от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, за участие по обособена 

позиция № 1 

 

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

от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията 

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

надлежно. След обсъждане, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не е изготвена в 

съответствие с документацията за участие. Съгласно подточка 14.3, от точка 14. „Подаване 

на оферта“, раздел IV „Критерии за подбор“ от документацията за участие в процедурата 

изрично е записано, че в опаковката задължително се поставя отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Съгласно разпоредбата на 

чл. 107, точка 1 предложение последно от ЗОП – „участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Това условие, поставено от възложителя в документацията за участие, отговаря на 

разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид гореизложеното, комисията единодушно 

реши да предложи на Възложителя да отстрани от процедурата участника ЕТ „ВАСИЛ 

ИВАНОВ КОСТОВ”, на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП и да не 

допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

 

II.21. Оферта № 21 от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 21 - РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018г.– 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 175446117 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

23.05.2018г. подписано от управителя Пламен Павлов 

в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

23.05.2018г., подписан от управителя  Пламен Петров 

Павлов – 3 стр. в оригинал, ведно с приложение към 
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него: 

1. Приложение №1 - Линеен график за 

изпълнение на СМР, от участника „Актуал 

груп” ЕООД, подписан от управителя Пламен 

Павлов, 2 стр.– оригинал; 

2. Приложение № 2 - Декларации и Сертификати 

за съответствие на влаганите материали, 24 

стр. - заверени копия; 

3. Приложение № 3 – Предложение за 

технология и органицзация  при изпълнението 

на строителството от 23.05.2018г., от 

участника „Актуал груп” ЕООД, подписано от 

управителя Пламен Павлов, 14 стр. - оригинал; 

4. Приложение 4 - Организация на ръководстовто 

на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд от учатника „Актуал груп” 

ЕООД, от 23.05.2018г., подписано от  

управителя Пламен Павлов, 27 стр. - оригинал; 

5. Приложение 5: Планиране изпълнението на 

обекта от участника „Актуал груп” ЕООД, от 

23.05.2018г., подписано от управителя Пламен 

Павлов, 7 стр.–оригинал; 

6. Декларация за конфиденциалност по чл.102, 

ал.1 от ЗОП от участника „Актуал груп” 

ЕООД, от 23.05.2018г., подписана от 

управителя Пламен Павлов, 1 стр. – оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника  

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов, 1 стр. - оригинал; 

5. Декларация за срок на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„АКТУАЛ ГРУП” ООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов, 1 стр. - оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„АКТУАЛ  ГРУП”  ЕООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов, 1 стр. - оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 22.05.2018г. от участника 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов, 1 стр. - оригинал 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника  

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, подписана от управителя 

Пламен Павлов в оригинал – 2 стр.; 
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преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” от 

участника „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД ; 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

175446117 е представил ЕЕДОП на магнитен носител 

– диск, неподписан с електронен подпис. 

12. Други документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г., изд. на 

22.03.2018г. - 6 стр. заверено копие; 

1а. Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2017г., изд. 

на 22.03.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

2. Счетоводен баланс за 2016г., изд. на 01.03.2017г. – 

4  стр. - заверено копие; 

2а.Отчет за приходите и разходите за 2016г. изд. на 

01.03.2017г. -  5 стр. - заверено копие; 

2б.Отчет за собствения капитал за 2016г. изд. на 

01.03.2017г. -1 стр. - заверено копие; 

2в.Отчет за паричните потоци по прекия метод за  

2016г. изд. на 01.03.2017г. - 1 стр. заверено копие; 

3.Счетоводен баланс за 2015г., изд. на 22.02.2016г. – 4  

стр.  - заверено копие; 

3а.Отчет за приходите и разходите за 2015г. изд. на 

22.02.2016г. - 5 стр. - заверено копие; 

3б.Отчет за собствения капитал за 2015г. изд. на 

22.02.2016г. - 1 стр. - заверено копие; 

3в.Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2015г. изд. на 22.02.2016г. - 1 стр. - заверено копие; 

4. Удостоверение № І – TV 016796 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПРС към КСБ на „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД за строежи Първа група от ТРЕТА до 

ПЕТА категория /с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, 

т. 1, т. 4.4 и т. 1.5.6/, във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, 

ведно с талон І – TV 02 - 1 стр. -заверено копие; 

5. Удостоверение № ІІ – TV 004836 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПРС към КСБ на „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД за строежи Втора група от ТРЕТА до 

ЧЕТВЪРТА категория във връзка с чл. 137, ал. 1 от 

ЗУТ, ведно с талон ІІ – TV 02 - 1 стр. -заверено копие; 

6. Удостоверение № ІІІ – TV 005604 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПРС към КСБ на „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД за строежи Трета група от ТРЕТА 

категория във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, ведно с 

талон ІІІ – TV 02 - 1 стр. заверено копие; 

7. Удостоверение № ІV – TV 008153 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПРС към КСБ на „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД за строежи Четвърта група от ТРЕТА 

до ЧЕТВЪРТА категория във връзка с чл. 137, ал. 1 от 

ЗУТ, ведно с талон ІV – TV 02 - 1 стр. - заверено 

копие; 
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8. Удостоверение № V – TV 011797 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПРС към КСБ на „АКТУАЛ 

ГРУП” ЕООД за строежи ПЕТА група, ведно с талон 

V – TV 02 - 1 стр. -заверено копие; 

9. Удостоверение за добро изпълнение изд. от 

„ГЕОКОМ-2000” ООД с изх. № 14/13.01.2015г. изд. 

на „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, ведно с изпълнение 

обеми и видове работи, състоящо се от 16 стр. - 

заверено копие; 

10.Сертификат № 15848 С, изд. на „АКТУАЛ ГРУП” 

ЕООД, валиден до 02.10.2019г. БДС EN ISO 

9001:2008, 1 стр. заверено копие; 

11.Сертификат № 15848 М, изд. на „АКТУАЛ ГРУП”  

ЕООД, валиден до 02.10.2019г. БДС EN ISO 

14001:2005, 1 стр. заверено копие; 

 

 

 II.21.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът „Актуал груп” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител в 

изискуемия от Възложителя формат, който не е подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник. 

 

II.21.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът „Актуал груп” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител в 

изискуемия от Възложителя формат, подписан с електронен подпис от представляващия 

дружеството участник. 

 

II.22. Оферта № 22 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 22 - РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018г. – 

„Интерхолд” ЕООД, ЕИК 202357469 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на съдържанието, 

подписано от управителя Десислав Герданов - 2 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 
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3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

23.05.2018г. - 3 стр. в оригинал; -  ведно с приложение 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР - 3 стр. – 

в оригинал; 

2. Приложение № 1;  
- Предложение за технология и организация при 

изпълнението на строителството от 23.05.2018г. 

от участника „Интерхолд” ЕООД –  подписан от 

управителя Десислав Герданов, 20 стр. в 

оригинал;  

- Организация на ръководството и мерки по 

управление на качеството, опазване на околната 

среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд от 23.05.2018г. от 

участника „Интерхолд” ЕООД –  подписан от 

управителя Десислав Герданов, 45 стр. в 

оригинал; 

 

3. Приложение № 3 – Планиране изпълнението на 

обекта от 23.05.2018г. от участника „Интерхолд” 

ЕООД –  подписан от управителя Десислав 

Герданов, 8 стр. в оригинал; 

 

4. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт, Декларации за експлоатационни 

показатели, Декларации за съответствие, Декларация 

за произход – 25 стр. – заверени копия. 

 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 

от ЗОП от 23.05.2018г. от участника „Интерхолд” 

ЕООД –  подписан от управителя Десислав 

Герданов, 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД –  подписан от управителя 

Десислав Герданов, 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД –  подписан от управителя 

Десислав Герданов, 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД –  подписан от управителя 

Десислав Герданов, 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД –  подписан от управителя 

Десислав Герданов, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 21.05.2016г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД, в оригинал; 
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9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 21.05.2018г. от участника 

„Интерхолд” ЕООД, в оригинал – 2 стр.; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител от „Интерхолд” ЕООД, с дата 21.05.2018г. с 

електронен одпис от управителя Десислав Герданов; 

 

12. Други документи 1. Удостоверение № І – TV 016006 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД за строежи от Първа група, ПЪРВА до ПЕТА 

категория, ведно с талон І – TV 03, 1 стр. заверено 

копие; 

2. Удостоверение № І – TV 010982 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД  за строежи от ПЪРВА  ГРУПА за строежи по 

чл. 137, ал. 1, т. 1 б. М, т. 4, б. Е, и т. 5, б. Е  от ЗУТ, 

ведно с талон І – TV 03, 1 стр. заверено копие; 

3. Удостоверение № ІІ – TV 004571 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД за строежи от Втора група, ПЪРВА  до 

ЧЕТВЪРТА категория, ведно с талон ІІ – TV 03, 1 стр. 

заверено копие; 

4. Удостоверение № ІІІ – TV 005300 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД за строежи от Трета група, от ПЪРВА до 

ТРЕТА категория, ведно с талон ІІІ – TV 03, 1 стр. 

заверено копие; 

5. Удостоверение № ІV – TV 007792 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД за строежи от Четвърта група, от ПЪРВА до 

ЧЕТВЪРТА категория, ведно с талон ІV – TV 03, 1 

стр. заверено копие; 

6. Удостоверение № V – TV 011237 валидно до 

30.09.2018г. изд. от ЦПР към КСБ на „Интерхолд” 

ЕООД  за строежи от ПЕТА група, ведно с талон V – 

TV 03, 1 стр. заверено копие; 

7. Отчет за приходите и разходите за 2017г., - 4 стр., 

ведно с раздел Нетни приходи от продажби по 

икономически дейности – 2 стр. и Справка за 

приходите на строителните предприятия по видове 

строителство през 2017г.–1 стр.; 

8. Счетоводен баланс към 31.12.2016г.-1стр.,  

заверено копие; 

9. Отчет за приходите и разходите за 2016г.–1 стр. 

заверено копие; 

10. Отчет за паричните потоци за 2016г.-1 стр. 

заверено копие; 
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11. Отчет за собствения капитал за 2016г.–1 стр., 

заверено копие; 

12. Счетоводен баланс за 2015г. – 1 стр. заверено 

копие; 

13. Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 1 стр. 

заверено копие; 

14. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 26 – 

00 – 714 от 01.07.2016г. изд. от Община Карнобат с 

посочване на обем, вид, цена и период на извършени 

работи, 10 стр., заверено копие; 

15. Удостоверение за добро изпълнение по договор № 

ДД-24/29.02.2016г. изд. от АГКК с посочване на вид, 

период, стойност, 12 стр., заверено копие; 

16. Удостоверение за добро изпълнение рег. индекс № 

462/28.12.2016г., изд. от Община Кюстендил, с 

посочване на стойността на извършените дейности,  

обеми, видове работи и период, 2 стр., заверено 

копие; 

17. Удостоверение за добро изпълнение рег. индекс № 

461/28.12.2016г., изд. от Община Кюстендил, с 

посочване на стойността на извършените дейности,  

обеми, видове работи и период, 2 стр., заверено 

копие; 

18. Сертификат № 15426 С със срок на валидност на 

сертификационния цикъл 15.12.2019г.  БДС EN ISO 

9001:2008  с обхват на сертификация комплексно 

проектиране, включително проучвания, архитектурно 

и градоустройствено планиране и авторски надзор. 

Всички видове строително – монтажни, ремонтни и 

демонтажни работи; консервационни-реставрационни 

работи, високо и промишлено строителство, 

прилежаща инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от 

благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство; строежи от 

енергийната инфраструктура; строежи от 

транспортната инфраструктура – 1 стр., заверено 

копие; 

19. Сертификат № 15426 М със срок на валидност на 

сертификационния цикъл 15.12.2019г. БДС EN ISO 

14001:2005 с обхват на сертификация комплексно 

проектиране, включително проучвания, архитектурно 

и градоустройствено планиране и авторски надзор. 

Всички видове строително – монтажни, ремонтни и 

демонтажни работи; консервационни-реставрационни 

работи, високо и промишлено строителство, 

прилежаща инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от 

благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство; строежи от 

енергийната инфраструктура; строежи от 

транспортната инфраструктура–1 стр., заверено 

копие; 

20. Сертификат № 15426 SS със срок на валидност на 

сертификационния цикъл 15.12.2019г.  БДС EN ISO 
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18001:2007 с обхват на сертификация комплексно 

проектиране, включително проучвания, архитектурно 

и градоустройствено планиране и авторски надзор. 

Всички видове строително – монтажни, ремонтни и 

демонтажни работи; консервационни-реставрационни 

работи, високо и промишлено строителство, 

прилежаща инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от 

благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство; строежи от 

енергийната инфраструктура; строежи от 

транспортната инфраструктура – 1 стр., заверено 

копие;  

 

 II.22.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

 

II.23. Оферта № 23 от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 2  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 23 - РСЛ18-ТД26-1051/ 23.05.2018г. – 

„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, ЕИК 200487072 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от  

23.05.2018г., подписано от управителя Милена 

Георгиева, в  оригинал, 2 стр.; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

23.05.2018г., подписан от управителя Милена 

Георгиева – 9 стр. в оригинал, ведно с приложение към 

него: 

1. Приложение № 1 - Линеен график за 

изпълнение на СМР, от „Билд инженеринг 77” 

ЕООД подписан от управителя Милена 

Георгиева – 1 стр., в оригинал; 

2. Приложение № 2 - Декларации и Сертификати 

за съответствие на влаганите материали - 66 стр. 

- заверени копия; 

3. Приложение № 3 – Предложение за технология 
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и организация при изпълнението на 

строителството, от участника  „Билд 

инженеринг 77” ЕООД подписан от управителя 

Милена Георгиева, 27 стр. - оригинал; 

4. Приложение № 4 - Организация  на 

ръководстовто на обекта и мерки по управление 

на качеството, опазване на околната среда и 

осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд, от участника  „Билд 

инженеринг 77” ЕООД подписан от управителя 

Милена Георгиева, 33 стр.- оригинал; 

5. Приложение № 5: Планиране изпълнението на 

обекта, от участника  „Билд инженеринг 77” 

ЕООД подписан от управителя Милена 

Георгиева, 16 стр. от дата 21.05.2018г.  

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 2 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от управителя 

Милена Георгиева, 1 стр. - оригинал; 

5. Декларация за срок на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация  по  Образец № 3 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от управителя 

Милена Георгиева, 1 стр. - оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от управителя 

Милена Георгиева, 2 стр. - оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от управителя 

Милена Георгиева, 1 стр. - оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя от 23.05.2018г. от участника „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от управителя 

Милена Георгиева, 1 стр. - оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил 1. Декларация по Образец № 

7А на Възложителя от 23.05.2018г. от участника 

„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, подписана от 

управителя Милена Георгиева  Георгиева в оригинал – 

2 стр.; 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” от участника 

„БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД; 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, ЕИК 

200487072 е представил ЕЕДОП на магнитен носител – 

диск подписан с електронен подпис от управителя 

Милена Георгиева на 23.05.2018г.; 

12. Други документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2017г.-не е 
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представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

1а.Баланс за 2017г.-не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

2.Отчет за приходите и разходите за 2016г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

2а.Баланс за 2016г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

3.Отчет за приходите и разходите за 2015г. - не е 

представен от участника и липсва информация в 

търговския регистър; 

3а.Баланс за 2015г. - не е представен от участника и 

липсва информация в търговския регистър; 

4. Удостоверение № І – TV 018114 валидно до 

30.09.2019г. изд. от ЦПРС към КСБ изд. на „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД за строежи Първа група от 

Трета до Пета категория /с изключение на тези по чл. 

5, ал. 6, т. 1, т. 4.4 и т. 1.5.6/, във връзка с чл. 137, ал. 1 

от ЗУТ, описано в ЕЕДОП и след справка в публичния 

регистър на ЦПРС към КСБ. 

5. Удостоверение № ІІ – TV 005315 валидно до 

30.09.2019г. изд. от  ЦПРС  към КСБ изд. на „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД  за строежи Втора група от 

Трета до Четвърта категория съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС, след справка в публичния регистър на 

ЦПРС към КСБ. 

6. Удостоверение № ІІІ – TV 006130  валидно до 

30.09.2019г. изд. от ЦПРС към КСБ изд. на „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД  за строежи Трета група от 

Трета до Пета категория, съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС, описано в ЕЕДОП и след справка в 

публичния регистър на ЦПРС  към  КСБ. 

7. Удостоверение № ІV – TV 008733 валидно до 

30.09.2019г. изд. от ЦПРС  към  КСБ изд. на „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД  за строежи Четвърта група 

от Трета до Пета категория, съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС, след справка в публичния регистър на 

ЦПРС  към  КСБ. 

8.Удостоверение за добро изпълнение – не е 

представено; 

 

 

II.23.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът  „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД  не е представил  финансови документи 

ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по 

вписванията липсва информация за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.  

2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, но не е  представил доказателства - за изпълнение на 
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строителството /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, 

датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за декларираното строителство, 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. 

3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството е със специалност: строителен техник. Съгласно 

точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за специалиста за контрол по 

качеството/отговорник по качеството се изисква висше образование „Строителен 

инженер” или еквивалентна. 

 

II.23.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

 

1. Участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД  да представи доказателства за 

минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови 

години, съгласно изискванията на Възложителя, посочетни в точка 9. „Икономически и 

финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за подбор“. 

2. Участникът да представи доказателства  /удостоверения за добро изпълнение и др., 

които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

изпълнение декларираната в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП строителство, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие в процедурата. 

3. Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП, че разполага със специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството като част от инженерно-техническия персонал за 

изпълнение на поръчката с висше образование „Строителен инженер” или еквивалентна 

съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

 

  

За извършване на констатациите в протокола, комисията разгледа представените от 

участниците оферти и извърши справки от общодостъпни публични регистри – Търговски 

регистър към Агенция по вписванията, Централния професионален регистър на строителя към 

КСБ, Регистър за извършване на консултантски услуги  съгласно чл. 166 от ЗУТ към ДНСК, 

както и на посочените в офертите на участниците електронни адреси. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 ППЗОП, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящия протокол, на всички посочени по-горе участници, 

в чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят на комисията нови 

ЕЕДОП /ESPD/ и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно посочените по-горе изисквания на комисията. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на офертиили заявления за участие. След изтичането на срока 

комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор. 
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           За констатациите в настоящия протокол участниците ще бъдат надлежно уведомени. 

  За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо пет закрити заседания. На 

заседанията на 01.06.2018г., 07.06.2018г., 15.06.2018г., 23.07.2018г.  присъстваха всички редовни 

членове и привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо. Същите 

удостовериха с подписите си извършените действия по работата на комисията на горепосочените 

дати: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

И ЧЛЕНОВЕ:       2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

4.Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности” 

в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5  от ЗЗЛД 

 

5. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

6.Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

7. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

11. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

 

На последното закрито заседание на комисията на 02.08.2018г. не присъстваха редовните 

членове Венцислав Дъбов - главен юрисконсулт в отдел „ПНО” / в платен годишен отпуск от 

27.07.2018г. до 03.08.2018г. включително, разрешен със Заповед № РСЛ18-РД15-487/27.06.2018г. 

на Кмета на район „Слатина”/ и Евгений Пепелянков - юрисконсулт в отдел „ПНО”  / в 

командировка от 29.07.2018 до 05.08.2018г. включително, командирован със Заповед № РСЛ18-

РД14-17/ 26.07.2018г. на Кмета на район „Слатина”/ .  На тяхно място бяха привлечени 

резервните членове, определени със Заповед № РСЛ18-РД09-203/ 30.05.2018г. на Кмета на район 

„Слатина” - арх. Анна Иванова – началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и 

регулация” и  Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология”. 

 

            Работата на Комисията по разглеждане на документите за подбор и изискванията за лично 

състояние на участниците приключи в 10.35 часа на 02.08.2018г. 
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Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

И ЧЛЕНОВЕ:       2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

 3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството,   

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 
 

4.Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни дейности” 

в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

5.Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

6.арх. Анна Иванова – началник на отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина” - /резервен член на заседанието на 

комисията на 02.08.2018г./ чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

7. арх. Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

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

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 
чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 
 

9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

11. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”- 

/резервен член на заседанието на комисията на 02.08.2018г./ чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 


