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

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

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дейността на комисията,  

назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на СО-район 

„Слатина” 

 
Днес, 10.08.2018 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-

РД09-203/30.05.2018г. 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 в зала 308, находяща се на трети етаж в административната сграда на район 

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

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

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

в открита процедура с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по шест обособени позиции, 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.  
 



 2 

I. В Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в 

профила на купувача на Възложителя на 02.08.2018г., се съдържат констатации на 

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

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

уредена с нормата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, съгласно която в срок до 5 (пет) работни дни 

от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов/и 

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

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

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

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

изтичане на срока от 5 (пет) работни дни по отношение на всички участници в 

процедурата, за които са констатирани несъответствия или липса на информация в 

подадените оферти.  

 

Следните участници в обществената поръчка са депозирали допълнителни документи, 

както следва: 

 

1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018г. – 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” № 50, ет. 4, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

2. Оферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018г. – 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; 

 

3. Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018г. – 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; 

 

4. Оферта № РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018г. – 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; 

 

5. Оферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018г. – 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; 

 

6. Оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018г. – 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; 

 

7. Оферта №  РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018г. – 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; 
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8. Оферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018г. – 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; 

 

9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018г. – 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; 

  

10. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018г. – 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; 

 

 I.А. Следните участници, по отношение на които в Протокол № 1 на комисията, 

назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”, 

изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача на Възложителя на 

02.08.2018г., на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП, са констатирани 

непълноти или несъответствия на информацията, съдържаща се в подадената оферта, не са 

представили допълнителни документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП, а именно: 

 

 1.Оферта № РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018г. – 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” № 11, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

 Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018г. на Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в 

профила на купувача на Възложителя на 02.08.2018г., ведно с придружително писмо към 

него, подписано с електронен подпис от председателя на комисията, е изпратено на 

електронната поща на участника, който е изпратил потвърждание, че е получил протокола 

на 02.08.2018г. на електронната си поща. Съгласно разпоредбата на чл 54, ал. 9 от ППЗОП, 

срокът за представяне на допълнителни документи е 5 работни дни  и започва да тече от 

датата на получаване на протокола. В посочения законоустановен срок, а именно - до 

09.08.2018г. включително, участникът не е представил допълнителни документи, с които 

да отстрани несъответствията, констатирани с Протокол № 1 на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на район „Слатина”. 

      Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя, участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402 да бъде 

отстранен от процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОП, тъй като 

същият не е представил допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

 2.Оферта № РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018г. – 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; 

 

 Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 

г. на Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на 
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купувача на Възложителя на 02.08.2018г., ведно с придружително писмо към него, 

подписано с електронен подпис от председателя на комисията, е изпратено на 

електронната поща на участника, който е изпратил потвърждание, че е получил протокола 

на 02.08.2018г. на електронната си поща. Съгласно разпоредбата на чл 54, ал. 9 от ППЗОП, 

срокът за представяне на допълнителни документи е 5 работни дни  и започва да тече от 

датата на получаване на протокола. В посочения законоустановен срок, а именно - до 

09.08.2018г. включително, участникът не е представил допълнителни документи, с които 

да отстрани несъответствията, констатирани с Протокол № 1 на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на район „Слатина”. 

      Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя, участникът „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, да бъде отстранен 

от процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОП, тъй като същият не е 

представил допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

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

 

II.1. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1027-(2)/06.08.2018г. към 

Оферта № 5, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, по обособена 

позиция № 4; 

 

1. Участникът е представил допълнително Декларация по образец № 7, съгласно 

точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, от дата 03.08.2018г. подписана от Марин 

Младенов, управител на „Кима консулт” ЕООД. 

2. Участникът е представил: 

2.1. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 659/17.11.2015г. издадено от 

„Агрия” АД за „Кима консулт” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на строителен надзор – 2 стр., 

заверено копие; 

2.2. Удостоверение за добро изпълнение от 01.11.2016г. издадено от „Агростарт” 

ЕООД за „Кима консулт” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, за изпълнение на строителен надзор – 2 стр., заверено копие; 

2.3. Удостоверение за добро изпълнение от 15.12.2016г. издадено от Община 

„Свиленград” за „Кима консулт” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на строителен надзор – 2 стр., 

заверено копие; 

2.4. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1500 - 32/18.01.2017г. издадено от 

Община „Трявна” за „Кима консулт” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на строителен надзор – 2 стр., 

заверено копие; 

2.5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1500 - 33/18.01.2017г. издадено от 

Община „Трявна” за „Кима консулт” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на строителен надзор – 2 стр., 

заверено копие; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 
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на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.2. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1226-(2)/07.08.2018г. към 

Оферта № 8, подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК 109573269, по обособена 

позиция № 1; 

 

1. Участникът е представил допълнително: 

1.1. еЕЕДОП с дата от 06.08.2018г., на магнитен носител, подписан с електронен 

подпис от управителя Любомир Тачев. Комисията установи, че в еЕЕДОП е декларирана в 

част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от 

еЕЕДОП информация за образованието на специалиста за контрол по 

качеството/отговорник по качеството. 

1.2. Удостоверение № 144/26.07.2018г. за Стефан Иванов, за завършен курс за 

„Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 

за безопасност“, изд. от ЦПО „Александра” – гр. София – 1 стр., заверено копие; 

2. Диплома за завършено висше образование със професионална квалификация  

магистър – инженер на инж. Стефан Иванов – заверено копие; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.3. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1038-(2)/06.08.2018г. към 

Оферта № 12, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, по обособена 

позиция № 2; 

 

1. Участникът е представил допълнително: 

1.1. Референция с изх. № 2600-381/25.07.2013г. издадена от Община „Дългопол” на 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, за изпълнение на СМР – 2 стр., заверено копие; 

1.2. Референция с рег. № РФ-9/26.01.2015г., издадена от Министерство на 

здравеопазването на „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на СМР – 2 стр., заверено копие; 

1.3. Референция рег. индекс и дата № 1992/25.03.2016г. издадена от Община 

„Белоградчик” на Обединение „МУЛТИ ИНЖЕНЕРИНГ”, с лидер на обединението 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, за изпълнение на СМР – 2 стр., заверено копие; 

1.4. Референция № РВР17-ТД26-553/01.08.2017г., издадена от район „Връбница” - 

СО на „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е приключило 
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изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, за изпълнение на СМР – 2 стр., заверено копие; 
 

С представените документи участникът е отстранил несъответствието, констатирано 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.4. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1039-(2)/09.08.2018г. към 

Оферта № 13, подадена от „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856 по обособена позиция № 

1; 

 

1.Участникът е представил допълнително еЕЕДОП с дата от 09.08.2018г., на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от управителя Ангел Панов в 

изискуемия от Възложителя формат. 

 

2.Участникът е представил допълнително: 

2.1. Препоръка от дата 19.06.2015г. издадено от „ТОП-99-ДДГ” ООД - Несебър за 

„ПАНОВ” ЕООД, с посочване на стойност, датата на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания, за изпълнение на СМР – 1 стр., заверено копие; 

2.2. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. – 1 стр., заверено копие; 

2.3. Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 1 стр., заверено копие; 

2.4. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. – 1 стр., заверено копие; 

2.5. Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 2 стр., заверено копие; 

2.6. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 1 стр., заверено копие; 

2.7. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 2 стр., заверено копие; 

2.8. Справка за приходите по видове строителство, попадащи в обхвата на поръчката 

през 2015г.–1стр., заверено копие; 

2.9. Справка за приходите по видове строителство, попадащи в обхвата на поръчката 

през 2016г.–1стр., заверено копие; 

2.10.Справка за приходите по видове строителство, попадащи в обхвата на 

поръчката през 2017г.–1стр.,заверено копие; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.5. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1040-(2)/09.08.2018г. към 

Оферта № 13, подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469 по 

обособена позиция № 1; 
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1. Участникът е представил допълнително еЕЕДОП с дата 08.08.2018г., на 

магнитен носител, подписан на 08.08.2018г. с електронен подпис от управителя в 

изискуемия от Възложителя формат с декларирана в част IV „Критерии за подбор”, раздел 

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

преминато обучение, съгласно удостоверение по ЗБУТ издадени от „Медик Консултинг” 

ООД, служба по трудова медицина №01033-21 от 05.05.2018 г. на специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд Стоян Колев, както и информация за 

месторабота, наличие на трудов договор с участника, професионален опит като 

Координатор по безопасност и здраве над 5 г. и цитирани реализирани обекти. 

               2. Участникът е представил допълнително Удостоверение за добро изпълнение от 

10.08.2016г. издадено от „Ваклин груп” ООД  за „Алди комерс груп” ЕООД, с посочване 

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

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, за изпълнение на СМР – 2 

стр., заверено копие;  

 

    С представените документи участникът е отстранил несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в 

профила на купувача на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията 

единодушно приема, че в срока от 5 (пет) работни дни участникът е представил 

допълнително документи и информация, доказващи съответствието му с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП, при обстоен преглед на офертата и допълнително представените документи, 

комисията установи, че техническото предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.6. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1041-(2)/09.08.2018г. към 

Оферта № 15, подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, БУЛСТАТ 177162770 по 

обособена позиция № 2; 

 

          1.Участникът е представил Споразумение за създаване на ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” от 

07.11.2016г., 7 стр., заверено копие и Анекс № 1 от 18.05.2018г. към Споразумение за 

създаване на ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” – 1 стр., заверено копие; 

          2.Участникът е представил допълнително еЕЕДОП, с дата 07.08.2018г., подписан с 

електронен подпис на 08.08.2018г. на магнитен носител, от обединението ДЗЗД „СИ ЕМ 

СТРОЙ”, подписан с електронен подпис на Велин Велев - представляващ обединението, в 

изискуемия от Възложителя формат. В представения еЕЕДОП е декларирана информация 

в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, че 

участникът разполага с ръководител на екипа като част от инженерно-техническия 

персонал за изпълнение на поръчката с висше образование  и професионална 

квалификация „Строителен инженер”, съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 

възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. В представения еЕЕДОП участникът е декларирал 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 4000 кв. м. фасадно скеле.  

           3.Участникът е представил допълнително еЕЕДОП, с дата 07.08.2018г., на магнитен 

носител, от участника в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от Велин Велев, управител на „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД в изискуемия от 

Възложителя формат; 

          4.Участникът е преставил допълнително Удостоверение за добро изпълнение от 

Община „Лъки”, за участника в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който 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 



 8 

строителство, 1 стр. заверено копие; 

          5.Участникът е представил допълнително Референция от 26.06.2014г. за участника в 

обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД от ЗП АЛИ ДЖАМАЛ ТАИР, 1 стр. заверено копие; 

          6.Участникът е представил допълнително справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2015г. на участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД за 2015г., 1 стр. в оригинал; 

          7.Участникът е представил допълнително справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2016г. на участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД за 2016г., 1 стр. в оригинал; 

          8.Участникът е представил допълнително справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2017г. на участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД за 2017г., 1 стр. в оригинал; 

          9.Участникът е представил допълнително Диплома за завършено висше образование 

с професионална квалификация строителен инженер, изд. от УАСГ - София на Митко 

Тодоров, ръководител на екипа, 1 стр. заверено копие; 

         10.Участникът е представил допълнително Декларация образец № 7 от  участника в 

обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, от дата 07.08.2018г., подписана от управителя 

Велин Велев, 1 стр. в оригинал; 

         11.Участникът е представил допълнително Декларация образец № 7 от  участника в 

обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, от дата 07.08.2018г., подписана от 

изпълнителния директор Таня Иванова, 1 стр. в оригинал; 

         12.Участникът е представил допълнително Декларация образец № 7А от ДЗЗД „СИ 

ЕМ СТРОЙ”, от дата 07.08.2018г., подписана от представляващия обединението Велин 

Велев, 2 стр. в оригинал; 

         13.Участникът е представил допълнително еЕЕДОП на магнитен носител, от 

участника в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, подписан с електронeн подпис от 

изпълнителния директор Таня Иванова, като е констатирана липса на електронни подписи 

на останалите лица по чл. 40, ал.2, т. 4 от ППЗОП в изискуемия от Възложителя формат. 

Съгласно чл. 40, ал.2 от ППЗОП, лицата по чл. 40, ал.1, т. 1 и т. 2 от ППЗОП при 

акционерно дружество са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал.1 от 

Търговския закон. Съгласно извършена служебна справка от търговския регистър сред 

членове на Съвета на директорите на участника в обединението „Си Ем Билд Груп” АД са 

и лицата Фирдес Максудова, Синан Назмиев и еЕЕДОП за този участник в обединението е 

следвало да се подпише и от тях. 

 

Поради гореизложеното, комисията единодушно реши, че с допълнително 

представените документи, участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”  не  е  спазил указанията на 

Възложителя за отстраняване на несъответствието, констатирано в точка II.15.2.4. от 

Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”. 

 

           С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”. Следователно комисията 

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

документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с критериите за 

подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във връзка с 

гореизложеното в точка II.6.13 от настоящия протокол, комисията единодушно реши да 

предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като 

същата не отговаря на поставените критерии за подбор.  Съгласно разпоредбата на чл. 107, 

точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените 

критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 
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Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да 

отстрани от процедурата участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, БУЛСТАТ 177162770, на 

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

участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

II.7. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1044-(2)/03.08.2018г. към 

Оферта №17, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799 по 

обособена позиция № 1; 

 

Участникът е представил допълнително:  

1. Отчет за приходите и разходите за 2015 г. – 5 стр., заверено копие; 

2. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. – 4 стр., заверено копие; 

3. Отчет за приходите и разходите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. – 2 

стр., заверено копие; 

4. Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. – 3 стр., заверено 

копие; 

5. Отчет за приходите и разходите за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. – 2 

стр., заверено копие; 

6. Счетоводен баланс за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. – 2 стр., заверено 

копие; 

 

С представените документи участникът е отстранил несъответствието, констатирано 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.8. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1045-(2)/07.08.2018г. към 

Оферта № 18, подадена от „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, по обособена 

позиция № 2; 

            

1. Участникът е представил допълнително 

1.1.Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 5 стр., заверено копие; 

1.2. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. – 4 стр., заверено копие; 

1.3.Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 5 стр., заверено копие; 

1.4. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. – 4 стр., заверено копие; 

1.5. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 6 стр., заверено копие; 

1.6.Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 4 стр., заверено копие; 

 

            2.Участникът е представил оптичен носител с един брой записан файл с 

наименование: „eedop ПОПРАВЕН_signed.PDF.p7s”. При опит да бъде прочетен файлът, 

се установи, че комисията е в невъзможност да извърши гореописаното действие. При 

извършена служебна проверка на сайт с пряк безплатен достъп - https//www.b-

trust.org/bg/spravki -i-uslugi/dokumenti-i-fakturi/, се констатира, че на оптичния носител е 

записан подпис от тип PKCS7, без да е записан файл, който е подписан с него. Поради 

горното, комисията е в обективна невъзможност да провери дали са спазени указанията, 

дадени на участника в за отстраняване на несъответствието, констатирано в точка 

III.18.1.1. от Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-

203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”. 
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           С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № 

РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”. Следователно комисията 

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

документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с критериите за 

подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във връзка с 

гореизложеното в точка II.8.2 от настоящия протокол, комисията единодушно реши да 

предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като 

същата не отговаря на поставените критерии за подбор.  Съгласно разпоредбата на чл. 107, 

точка 1, предложение първо от ЗОП – „участник, който не отговаря на поставените 

критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в 

преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да 

отстрани от процедурата участника „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, на 

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

участника до етапа на разглеждане на техническото предложение . 

 

II.9. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1049-(2)/07.08.2018г. към 

Оферта № 21, подадена от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 175446117, по обособена 

позиция № 1; 

 

Участникът „Актуал груп” ЕООД е представил допълнително ЕЕДОП от 

02.08.2018г.  на магнитен носител, с дата от 02.08.2018г., подписан с електронен подпис от 

управителя Пламен Павлов в изискуемия от Възложителя формат. 

 

С представения документ участникът е отстранил несъответствието, констатирано в 

Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документ и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представения документ, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

II.10. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1051-(2)/06.08.2018г. към 

Оферта № 23, подадена от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, ЕИК 200487072, по 

обособена позиция № 2; 

 

1. Участникът е представил допълнително: 

1.1. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство 

през 2015г. – 1 стр., заверено копие; 

1.2. Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 5 стр., заверено копие; 

1.3. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. – 4 стр., заверено копие; 

1.4. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство 

през 2016г. – 1 стр., заверено копие; 

1.5. Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 5 стр., заверено копие; 

1.6. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. – 4 стр., заверено копие; 

1.7. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство 

през 2017г. – 1 стр., заверено копие; 

1.8. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 5 стр., заверено копие; 

1.9. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 4 стр., заверено копие; 
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2. Участникът е представил допълнително Удостоверение за добро изпълнение с 

изх. № 26-00-2065-(1)/05.07.2017г. изд. от Община Дупница, с посочване на 

стойност, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

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

изпълнение на инженеринг – 2 стр., заверено копие; 

3. Участникът е представил допълнително Сертификат № Н2-092 от 29.09.2017г. 

изд. от „БИ ЕС СЕРТ” ЕООД на инж. Елвис Маринов, за завършено обучение за 

контрольор по качество на изпълнение на строителството и съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност –  стр., заверено копие; 

4. Участникът е представил допълнително Диплома за завършено висше 

образование изд. от ВВИСУ „Любен Каравелов” с квалификация „военен 

инженер” и квалификация „ПГС” на инж. Елвис Маринов – 1 стр., заверено 

копие; 
 

С представените документи участникът е отстранил несъответствията, констатирани 

в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 

Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача 

на Възложителя на 02.08.2018г. Следователно комисията единодушно приема, че в срока 

от 5 (пет) работни дни участникът е представил допълнително документи и информация, 

доказващи съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за 

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

офертата и допълнително представените документи, комисията установи, че техническото 

предложение на участника може да бъде разгледано. 

 

III. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от 

ЗОП, Комисията пристъпи към етапа на разглеждане на техническите предложения 

на участниците и предложенията за срок на изпълнение на поръчката, за 

установяване на съответствието им с предварително обявените условия, съгласно чл. 

56, ал.2 от ППЗОП 

 

При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е важно и 

съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата на 

предстоящата работа във връзка с характера и особеностите на бъдещите задачи и 

дейности, предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен 

ефект. 

 

Съгласно точка 15 „КРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА” от Раздел 

IV от документацията за участие, критерият за оценка на предложенията е: 

 

За обособени позиции № 1 и №  2: „най-ниска цена“. 

За обособени позиции № 3 и № 4: „най-ниска цена“. 

За обособени позиции № 5 и № 6: „най-ниска цена“. 

 

Комисията започна разглеждането на техническите предложения и предложенията 

за срок за изпълнение на поръчката на представените от участниците оферти по реда 

на тяхното подаване. 
 

III.1. ОФЕРТА № 2, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД по 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. 

 
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец № 1: 
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Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 180 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР: 
– за всички видове новоизпълнени строителни  конструкции             - 10 години; 

- хидроизолационни, топлоизолацнни и антикорозионни работи – 5 години;             

-  всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и 

стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и други/, както и за 

вътрешни инсталации на сгради    -   5 години; 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

              Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

              След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 
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условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.2. ОФЕРТА № 3, подадена от „СТиКО-2000” ООД по 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). 

 

             Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

             След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 
III.3. ОФЕРТА № 4, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД по 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). 

 

            Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

            След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.4.  ОФЕРТА № 5, подадена от  „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД по 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). 

 

            Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

           След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 
 

III.5. ОФЕРТА № 6, подадена от „В М Л - КОНСУЛТ” ЕООД по 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). 
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         Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 

III.6. ОФЕРТА № 8, подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД  по обособена позиция № 1 - 

Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: 

гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 139 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  
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 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

  
III.7.  ОФЕРТА №10, подадена от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД по 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). 

 

         Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 
III.8. ОФЕРТА №11, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД по 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). 

 
         Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 
III.9. ОФЕРТА №12, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД по 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. 

 
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 180 календарни дни  
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o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  конструкции              - 8 години 

      -хидроизолации            – 5 години 

     -топлоизолации             - 5 години 

     -допълнителни работи  - 5 години 

 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  
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III.10. ОФЕРТА №13, подадена от „ПАНОВ” ЕООД по обособена позиция № 1 - 

Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: 

гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5. 
 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 100 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 
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След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 
III.11. ОФЕРТА №14, подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД по 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. 
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 120 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

             Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 
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Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 

III.12. Оферта № 16, подадена от „БУЛИНВЕСТ” ООД по 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. 
 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 126 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  
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 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 
III.13. ОФЕРТА № 17, подадена „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД по обособена 

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

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

 
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 130 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

             Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  
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 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 
III.14. ОФЕРТА № 19 от „ИНТКОНС” ЕООД за участие по 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). 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на 

участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. 

 
III.15. ОФЕРТА № 21 от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД за участие по обособена позиция № 

1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен 

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

 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 140 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 
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- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 
            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 

III.16. ОФЕРТА № 22 от  „ИНТЕРХОЛД” ЕООД за участие по 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. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за изпълнение на СМР – 180 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
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o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 

III.17. Оферта№ 23 от  „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД за участие по 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. 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 



 24 

o Срок за изпълнение на СМР – 180 календарни дни  

o Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително – монтажните работи. 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и 

стандарти.  

o Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително – 

монтажните работи, което включва: 

- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително – 

монтажните работи; 

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на 

качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-

график; 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 10 години за новоизпълнени 

строителни конструкции и 5 години за всички останали видове строително-

монтажни дейности; 
 

            Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и  е  

установено следното:  

 Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно 

посочената в документация таблица, производители и технически показатели по 

материали. 

 Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията  на 

строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 

работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени 

методи са приложими.  

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението 

на видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните актове. 

 

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 

обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение 

на участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия. 

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя 

условия и участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри.  

 

За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо три закрити заседания. На 

заседанията на 21.08.2018г. и 23.08.2018г. не присъства редовният член Евгений 
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Пепелянков - юрисконсулт в отдел „ПНО” / в платен годишен отпуск от 16.08.2018г. до 

24.08.2018г. включително, разрешен със Заповед № РСЛ18-РД15-611/13.08.2018г. на 

Кмета на район „Слатина”/ На негово място беше привлечен резервният член, определен 

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”.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. арх. Анна Иванова – началник на отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина” - /резервен член на заседанията на 

комисията на 21.08.2018г. и 23.08.2018г./; 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. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

                        9. 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 

 

                       10. 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 

 

                       11. Виолета Спасова – старши  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 11.09.2018г. не присъства 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” / в платен 

годишен отпуск от 10.09.2018г. до 14.09.2018г. включително, разрешен със Заповед № 

РСЛ18-РД15-487/27.06.2018г. на Кмета на район „Слатина”/. На негово място беше 

привлечен резервен член, определен със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на 

Кмета на район „Слатина” – инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”. 
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С извършването на гореописаните действия работата на Комисията в настоящето 

заседание приключи. 

Комисията реши да насрочи заседание за отваряне на ценовите оферти на 

14.09.2018г. от 10:00 часа. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

 

Комисията приключи работа на 11.09.2018г. в 09:30 часа. 

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

 

КОМИСИЯ : 

 

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

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 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. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

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

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

 

                       11. инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

/резервен член на заседанието на комисията на 11.09.2018г./  

 

 


